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هرامش 55 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 55

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

لوا فرح 

نابرهم هدنشخب و  دنودخ  مان  هب 

« رطف  » تفایض

.میدرپس قشع  هب  لد  زور ، یس 

میدرب کشا  تفایض  هب  ار  اه  مشچ  زور ، یس 

رکذ ترایز  هب  ار  اه  بل 

تونق ناتسآ  هب  ار  اه  تسد 

.تباجا نامسآ  هب  ار  اه  تونق  و 

زور یس 

میدناهر سفن  تراسا  زا  ار  دوخ 

میدناکت یشومارف  رابغ  زا  ار  لد  هنیئآ 

میدنار شیوخ  یلاوح  زا  ار  ناطیش 

.میدناوخ سدقم  مان  رازه  هب  ار  وت  و 

میدرک راطفا  وت  رکذ  ینیریش  اب  ار  بورغ  یس 
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میتفر لد  هیحاتتفا »  » هوکش اب  مزب  هب  ماش ، یس 

میداد يرادیب  نیرمت  اه ، مشچ  هب  بش ، یس 

میدرک میظنت  ًالیلَق » الإ  َْلیَّللا  ُمق   » یتوکلم ياون  اب  ار  ناملد  تعاس  بش ، یس 

میدناوخ رحس » ياعد  « » هزمح وبا   » هارمه رحس ، یس 

.میتفگ کیبل  ًالیتْرَت ،» َناَءْرُْقلا  ِلِّتَر  َو   » توعد هب  هدیپس  یس  و 
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.میدیبلط تعافش  هب  ار  تیب  لها  میرک  میتسشن و  اشامت  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هناخ  یناشفارون  یبش ،

میدینش ار  بارحم  خرس  دایرف  میتفر و  هفوک  دجسم  هب  یحبص ،

میدرب ردق » بش   » تفایض هب  ار  نامسیخ  ياه  مشچ  میتسیرگ و  تلادع  دیشروخ  گوس  رد 

میوش ریهطت  ناماه  کشا  لالز  رد  ات 

میوش دلوتم  هرابود  ات 

میورب رطف »  » تفایض هب  دنلبرس ، ات 

! اراگدرورپ

میدیسر لاوش »  » حبص هناتسآ  هب  میدومیپ و  ار  ناضمر »  » ینامسآ ياهزور  اه و  بش  هک  کنیا 

، میدوشگ کلپ  ار  رطف » دیع   » هدیپس هک  کنیا 

، راد هاگن  شیوخ  دای  نامهم  نانچمه ، ار  ناماه  لد 

رادیب نانچ  مه  ار  ناماه  مشچ 

« ...هَمَظَْعلا ِءایِْربِْکلا َو  َلْهَأ  َّمُهَّللأ  « ؛ ناوخ تونق  نانچمه ، ار  ناماه  تسد  و 

! ایادخ

، میوش توعد  وت  هناخ  هرفس  هب  هرابود  هک  دوب  نآ  نامریدقت  رگا 

میشابن تراسمرش  میوشن و  ناضمر »  » نامهم ناماد ، هدولآ  هک  نک  نانچ 

، نامداش زور  نیا  تکرب  هب  سپ  دوب ، نامتشونرس  هدنورپ  رد  ناضمر »  » نیرخآ ناضمر ،»  » نیا رگا  و 

ناطیش لاگنچ  زا  ار  ام  زاس و  کیدزن  تباجا  نامسآ  هب  ار  ام  ...ءوس » ِّلُک  ْنِم  ِینَجِرُْخت  ْنأ  ...ریخ و  ِّلُک  ِیف  ینَلِخُْدت  ْنأ  همزمز ...« 
! هدب رارق  نامناگتفای  تاجن  زا  ناهرب و 

تفر ناضمر  هام  دمآ و  ناضمر  دیع 

تفر نآ  هک  فیح  دص  دمآ و  نیا  هک  رکش  دص 
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ریبدرس

2 ص :
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ینامسآ ياه  همزمز 

یئاضر هدیمح  / دیشروخ نشور  لصا 

یناد نادنمدرد  ياود  هک  نآ  يا 

یناد نادنمتسم  راز  لدزار 

وت اب  میوگ  هچ  ار  شیوخ  لد  لاح 

یناد نادنچ  رازه  دوخ  وت  هتفگان 

ات يریگ  یم  وت  ار  مناوتان  ياه  تسد  يونش و  یم  وت  ار  میادص  یناد ، یم  وت  ار  میاه  هتفگان  ینامرد و  وت  ار  میاهدرد  اراگدرورپ !
.موشن دوبان  تلفغ  ياه  هاگترپ  رد 

دیما .تسا  هتخاون  ار  مدوجو  ناکرا  روجدب  ییاهنت  اهزور ، نیا  .مونش  یمن  ییادص  نآ ، زج  هک  تسانشآ  ردق  نآ  تنابرهم  يادص 
.دنک یمن  هلاچم  دوخ  رد  ار  ما  یگدنز  غارچ  یب  ياه  بش  هک  تسوت  فطل  هب 

یم هتخوس  ياه  نامک  نیگنر  رطع  بیجع  دـنک ؛ یم  مدوخ  یب  دوخ ، زا  ما ، هدوشگ  زاـمناج  رطع  تسا و  بوخ  یلاوح  نیا  ياوه 
ابیز یلیلد  میاه  کشا  هشیمه  يراج  تسا ، بوخ  یلاوح  نیا  ياوه  دهد !

.ینیب یم  وت  ار  مبش  همین  ياه  کشا  يونش و  یم  وت  ار  میادص  اهنت  هک  يدصقم  دنا ؛ هتفای 

.نامسآ یگدرتسگ  هب  تسا  رت  کیدزن  هک  اج  نآ  مسرب ؛ توکلم  هب  مرپب و  شیوخ  زا  ات  مهاوخ  یم  راوتسا  ینابدرن  ادنوادخ !

.مرب یم  هانپ  نآ  هب  مراشف و  یم  هجنپ  رد  ار  نامیا  ياه  هخاش  منوماریپ ، یهایس  رد  مرب و  یم  تسد  منز ، یم  ادص 
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هلوک رد  روک ، يا  هرگ  نوچ  ار  شیاهوزرآ  رابکـشا ، ناگدید  نیا  ات  هاوخن  دوش ، دیماان  تهاگرد  هب  هتـسب  دیما  نیا  هاوخن  ادوبعم !
.دشکب شود  هب  ماجرف ، ات  رمع ، راب 

! ایادخ

منآ زا  رت  کچوک  نم  .دـنوش  اروآ  مریقح  ياه  هناش  رب  تشحو ، ياهراوید  ات  هاوخن  .موش  لطاب  ياه  هار  هروک  هدـشمگ  اـت  هاوخن 
.دنهاوخب شیوخ  ینادنز  ارم  دبا  ات  ناهانگ ، راذگن  .مریگب  راوتسا  ار  ما  هدش  درخ  ياه  هناش  مناوتب  هک 

یمیـالم رطع  وت ، رکذ  دـنا و  نم  يرارق  یب  ياـه  هظحل  شخب  شمارآ  وت ، تمحر  ناـبیاس  نم ، هب  همه  زا  يرت  کـیدزن  وت  ایادـخ 
.دزیخ یم  رب  ما  ییانشور  هب  ور  زامناج  زا  هک  تسا 

! نک تیاده  دیشروخ  نشور  لصا  هب  ارم  ادنوادخ !

يرون ماهلا  / حیبست

دنگوس تباجا  هب 

دوش یم  باریس  مهاگن  کشخ  ریوک 

.دهاوخب هتسکش  ار  ملد  ياهربا  ضغب  تتمحر ، هک  مد  نآ 

يانگنت و  ما /  هدرک  ور  ریز و  ار  اه  ناشکهک  ياه  تشد  تفص ، نونجم  وت ، يوجتسج  رد  تسین /  شیب  مدق  کی  یگدنز /  نابایب 
.ما هداهن  رس  تشپ  ار  تارذ 

.تلاثم یب  تردق  ياشامت  هب  مروبع /  رد  مادم  ار /  تعیبط  تفگش  ياه  ناویا 

.دنُک اپ  هب  نافوت  نم /  رد  هک  تسا  هتفهن  یتونق  رکذ  ناتخرد /  گرب  خاش و  نیب 

.دنشک یم  هشیمه  ِیناشیرپ  ات  ارم /  ِيرارق  یب  مه /  داب  كانزوس  ياه  هیوم 

! نیرفآ یتسه  يا  ییوت / ! متخاس /  دوخ  هک  هچ  نآ  يار  و  ...یتح /  تسا / ؛ يراج  وت  حیبست  اه /  هرد  رعق  ات  هوک /  ياه  هلق  زا 
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رد ام /  نم و  هاگن  رگا  اهنت  دوب /  وت  رئاز  هرامه  ناوت  یم  كالفا /  شخرچ  رادـم  رد  ای  كاـخ /  ياـه  هرذ  ِراو  هموظنم  شدرگ  رد 
.دشاب وت  تمس  هب  رکفت /  هار  هروک  دادتما 

 . ...رگا دیاش و  اّما و  چیه  یب  یشاب - /  وت  اهنت  ...رگا /  اهنت 

فادن هبّیط  / منز دایرف  ار  وت  هبوت  نیمادک  هب 

؟ منکشب ار  توکس  نیمادک 

؟ منز دایرف  ار  هبوت  نیمادک 

؟ منک هاگن  هلبق  نیمادک  هب 

تسد هدنامرد  رایتخا ، یب  دنک و  يراج  ار  اه  هژاو  ندورـس ، وت  زا  نامز  دناوت  یمن  رگید  هک  هدز  فرح  وت  یب  ردق  نآ  منابز  یتقو 
.دوش یم  توکس  ناماد  هب 

! ما هتسکش  ياه  هبوت  مامت  زا  هدنمرش  هک  منز  دایرف  ار  وت  هبوت  نیمادک  هب 

همه نیا  نایم  رد  ار  هبعک  هک  ردق  نآ  تسا ؛ هدنام  شیوخ  کمدرم  یهایـس  رد  زونه  میاه  مشچ  هک  منک  هاگن  دیاب  ار  هلبق  نیمادک 
.ما هدرک  مگ  يزاجم ، ياه  هلبق 

، ما یگدنز  ياه  هظحل  مامت  دوبعم  نم ، يادخ 

، رداق ِتیاهن  یب  يا 

! میحر يا 

زاس نشور  تتیانع  رون  اب  ار  ما  یگدنز  کیرات  ياه  هظحل 

.شخبب نم  توکس  زا  رپ  ياه  هظحل  هب  تنآرق  يراج  مالک  تا و  ینامسآ  ياه  همغن  زا  و 

! ادوبعم

.مشاب تروضح  هبعک  رگ  هراظن  میاه ، کشا  لالز  اب  ات  شخبب  میاه  مشچ  یکیرات  هب  تتریصب  نشور  ياه  همشچ  زا 

! نابرهم هدنشخب  يا 
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.مروآ ور  تهاگرد  هب  تدوجو ، ششخب  ییادگ  هب  ات  اشگب  ار  تتمحر  ياهرد 

.زاسم دیماان  ارم  دیما  حبص ، نشور  ياه  هظحل  هب  مسق 

.رادب ینازرا  نم  رب  ار  شیوخ  ترفغم  رگید  راب  ناسردایرف ، سردایرف  يا  تدوخ ، هب  مسق 

یجنپ هجیدخ  !/ ناسحا رد  هناگی  يا 

تسین اهنت  نم  هدید  وا  خر  هاگ  هولج 

دننادرگ یم  هنیآ  نیمه  دیشروخ  هام و 

یتسه یّلجتم  اج  همه  رد  وت  و  ... 

! یتسه ملباقم  مخرچب ، هک  فرط  ره  هب 

.ددنب یم  ورف  هدید  دنیب و  یم  کین  ار  وت  هک  لد ، راک  زا  متریح  رد  بر ! ای 

.دهن یمن  رس  دمهف و  یم  ملاع  تاّرذ  مامت  رد  ار  تروضح  هک  لقع ، راک  زا  مبجع  رد 

.مدیشیدناین راک  تبوقع  هبو  مدولآ  تسد  تیصعم  هب  متفرگ و  هدیدان  ار  وت  رگا  ریگم ، نم  رب  یهلا !

! دنیبن چیه  وت  زج  هک  نک  شریهطت  شخبب و  تعسو  نانچ  نآ  ار  مهاگن  قفا  ایادخ !

، همه وت ، زا  ریغ  و  يرون » یلع  رون  ، » وت هک  شخب ؛ شا  ییانشور  دوخ  رون  هب  اهنت  هد و  رارق  شیوخ  هولج  هناخاشامت  ار  میاه  مشچ 
! تسا تلالض  یکیرات و 

.نک لصتم  دوخ  ربص  يایرد  هب  ار  ملد  زاس و  هنارک  یب  ار  ما  هنیس  نم ! بوخ 

! نک متخ  ریخ  هب  ار  ما  هدنیآ  ریسم  رگنب و  وفع  هدید  هب  ارم ، راب  هودنا  هتشذگ  یمیدق ! نابرهم  يا 

! امرف قشع  تفرعم و  ناتسلگ  ار  مدوجو  ریوک  تتیانع ، فطل و  میسن  هب  يوشب و  ار  مناوارف  ناهانگ  شیوخ ، تمحر  ناراب  هب 

! ناسحا رد  هناگی  يا 

.دنشوپ یم  نت  رب  ایر  سابل  عمج ، رد  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  وت  تولخ ، رد  هک  یهد  رارق  ینانآ  هرمز  رد  ارم  دابم ،
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! مشاب نازیرگ  وت  زا  میاه  يداش  رد  مربب و  هانپ  وت  هب  يراتفرگ ، هودنا و  رد  اهنت  هک  دنسپم ، نم  رب 

! دننک یم  انب  نارگید  ياه  هناریو  رب  ار  شیوخ  یتخبشوخ  هناشاک  هک  یهد ، مرارق  ینانآ  رامش  رد  هک  دابم 

! نم يادخ 

! مرادب تسود  ار  وت  مدرگ و  وت  یتسود  راوازس  هک  نک  منانچ 

یسوط اروح  /؟ ...ییامرف هچ 

هد مهاگآ  ناج  كاپ و  لد  بر  ای 

هد مهاگرحس  هیرگ  بش و  هآ 

نک دوخ  یب  مدوخ  لّوا ز  دوخ  هار  رد 

هد مهار  دوخ  هب  دوخ  مدش ز  وچ  دوخ  یب 

دهاوخ مه  زا  ار  نآ  ثداوح  داب  هک  یکزان  جوسن  لهج ، رورغ و  تاهبش  دنـسوه و  توبکنع  ياهرات  ینیمز ، تاقلعت  هتـشر  یهلا !
(1) .دینت

هب رگم  دـسر ، یمن  ناسنا  هب  يراتفرگ  چـیه  ٍْبنَذـِب ؛ ِّالا  َدـْبَْعلا  ُبیـُصت  ٍهَتُْکن  ْنِم  ام  : » هک هدرک  متام  لامالام  ار  مناج  بئاصم ، لـیس 
(2) «. هانگ ببس 

.تسا هدرک  ناریو  ار  مدیما  ياه  نوتس  هانگ ، لیس  هتفرگ و  رارق  سوه  تسس  نیمز  رب  مترخآ ، لزنم  ياه  هیاپ  اراگدرورپ !

هتخوس یهلا  ینامرفان  مره  هب  شا  ینامـسآ  میرح  هتـشگ و  رپرپ  یـصاعم  ناـفوت  اـب  شتمرح  هچنغ  هک  باـیرد  ار  یـصاع  هدـنب  نیا 
! تسا

هداتسیا و وت  تمارک  هاگن  دیما  هب  ناساره  نامـسآ ، نیمز و  نایم  نونکا  هدیرد و  ار  یـسدق  تیامح  هلاه  ار و  ناگتـشرف  لاب  ظافح 
مشچ شیوخ ، سفن  هب  متس  یهایس  رد  ، (3)« راگدرورپ ششخب  هب  راودیما  »
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یهلا تمحر  نارفغ و  روخ  رد  یخساپ   (1)« مکل بجتسا  ینوعدا   » ینامسآ تنـس  هب  دیاش  ات  هتخود  هبانا  هبدن و  دیهان  هلاه  هب  دیما 
.دونشب

! اراگدرورپ

!؟ تسه ندوشگ  رپ  لاب و  هب  يدیما  ار  هتسکش  رپ  لاب و  ِنایشآ  دنلب  زاورپ  دنلب  ریاط  نیا  ایآ 

، دـناوخ یم  ار  وت  تمادـن  ترـسح و  هاچ  رعق  زا  هک  ار  زوس  رگج  ياـه  هآ  بحاـص  نیا  ییاـهنت ! نارگاوجن  ياـه  هلاـن  ياونـش  يا 
! تسام دارم  نامه  ییامرف  وت  هچره  هک  بایرد 

يدیما نینبلا  ما  / شیاین توکلم  رد 

يدیما نینبلا  ما  / شیاین توکلم  رد 

! ناگتسخلد نادنمدرد و  همه  هانپرس  يا 

.تسا اه  هراتس  شوغآ  نیرت  كاپ  نامسآ ، هک  اج  نآ  تساهالاب ؛ نآ  هب  ور  هک  یسامتلا  ياه  تسد  اب  ما ، هدمآ  وت  تمس  هب  کنیا 

! نابرهم هنادواج 

.تسا هتخود  مشچ  وت  هب  تا  هدنب  نیرتدنمزاین  نیرتریقح و  نادکاخ ، هشوگ  نیا  رد  کنیا 

مناج رد  ندیـشک ، سفن  وت  دای  یب  بات  نیا ، زا  شیب  هک  يریذپب  ار  میاه  ندـماین  رذـع  ات  ما  هدـمآ  تهاگـشیپ  هب  هدـنامرد  یلد  اب 
شکرس و یحور  یلو  ناوتان ، فیعض و  یمسج  اب  نم  دننک و  یم  ینیگنس  مفیعض  ياه  هن  اش  رب  ایند  ياه  یگتسخلد  مامت  .تسین 

.مزات یم  مزات و  یم  هنالهاج  نانچ  مه  خاتسگ ،

دور و یم  يا  هراشا  اب  هک  نم  شکرس  حور  رب  تسا  يریجنز  وت  قشع  .وت  زا  ندنام  رود  يارای  هن  مراد و  ار  شکرس  سفن  راهم  هن 
دوش یم  وت  زاین  ماب  دلج  رتوبک  هرابود 

.مسانشن مرادن و  یهانپرس  تشزاون ، ناتسآ  زج  هک  منارم  تفطل  هاگرد  زا  نابرهم ! يادخ 

ینیگنس مگنت  هنیس  رب  ایند ، نیا  ياوه  .دهاوخ  یم  جاب  مه  ندیشک  سفن  يارب  یتح  تسپ ، يایند  نیا 

.مرادن نتفرگ  جوا  نتفر و  لاجم  هک  هتسب  ملد  ياپ  تسد و  رب  نانچ  ار  تراسا  غوی  هانگ ، راب  .دنک  یم 

.هتسب میور  هب  وس  ره  زا  ار  اه  هچیرد  همه  هتسکش و  ار  مزاورپ  ياه  لاب  هانگ ، ماد  ایادخ !
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نانچ مه  وت ، قشع  نارک  یب  يایرد  ربارب  رد  موش و  رو  هطوغ  یتسین  بادرگ  رد  نیا  زا  شیب  هک  هاوخم 

.منامب بادرم 

رب یـشتآ  یناف ، هبذاج  مادک  قرب  هتفرگ و  نم  زا  ار  مدوبعم  هناگی  وت  اب  زاین  زار و  قوش  لصاح ، یب  تذـل  مادـک  مناد  یمن  ایادـخ !
.دهد یم  داب  رب  ار  ملد  رتسکاخ  نینچ ، هک  هدنکفا  مناج  نمرخ 

راب هب  ینامیـشپ  یناشیرپ و  مرمع ، تخرد  دـنک و  یم  هشیر  رت  قیمع  دابآ ، بارخ  نیا  كاـخرد  محور  مسج و  درذـگ ، یم  هچره 
هز ادـنا  هب  یتح  دنـشاب و  هتفرگ  وخ  یکیرات  هب  ردـق  نیا  میاه  مشچ  مشاب و  هتـشاد  وت  نوچ  یناـبرهم  تسا ، تخـس  هچ  .دروآ  یم 

.مشابن وت  اب  یندز ، مه  رب  کلپ 

 ...! ایند لها  هناراک ، بیرف  هچ  ایند و  تسا  هایس  هچ 

هب اتمه ! یب  دوبعم  .مریگ  رارق  نایورود  ناراک و  بیرف  ایند و  لها  رامـش  رد  مراد  میب  هک  نک  دازآ  اـیند  ریجنز  زا  ار  محور  ایادـخ !
.میاسب تهاگرد  رب  ما  یگدنب  یناشیپ  راب  نارازه  مرتسگ و  لاب  تشیاین  توکلم  رد  ات  هد  ندش  ینامسآ  تصرف  ملد 

یمیقم بیبح  / یبش دنک  یم  ادخ  ياوه  ملد  یک  سپ 

! وت یلاخ  ياج  نیا  نم و  هتسکش  لد  نیا  وت ! یگنارک  یب  نیا  نم و  یلاخ  تسد  نیا  اهلاراب ،

ياه هژاو  اب  راذگب  یهاگآ ! تشذگ ، دهاوخ  درذگ و  یم  هتشذگ ، هچ  نآ  زا  یناد و  یم  ار  میاه  سفن  هرامـش  هک  يا  اراگدرورپ !
.میوگب نخس  وت  اب  مدوخ ، سنج  زا 

يا هشال  منایاپ  وبدب ، يا  هفطن  مزاغآ ، ما ، هتفرگ  كاخ  زا  ترهش  ناریح ، يا  هدنب  تسا ؛ هدنب  ممان 

همین ياه  کشا  هناهب  يا  دریگب ! هناهب  ار  ادـخ  ملد  بشما  شاک  میوگ ، یم  دوخ  اـب  دـسر ، یم  بش  هب  هک  زور  ره  ایادـخ ! نفعتم ؛
.قشاع مشچ  رازه  نارازه  نابش 

! ایادخ

هانپ میوج  هک  زا  یگتفشآ  هب 

هاگن مراک  هب  دشاب  وت  زج  ار  هک 

.ار زاین  رپ  یکاخ  نیا  رگنب  اهزار ، راگدرورپ  يا  .یهاگن  زان  هب  ار  تا  هدنب  زاونب  مسانش ، یمن  وت  زج  ییاشگ  هرگ  یهلا !
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َکِماِقْتنِا َِکبَضَغ و  ْنَع  الإ  ُنُوکَی  هَّنَِأل ال  ِِهلْهَأ  َنَع  ُفَّفَُخی  ال  : » تمشخ هک  يا  ایادخ !

ران باحصا  رب  نآ  دوش  یک  کبس 

راگدنوادخ مشخ  تسا  تخس  هک 

ار تخزود  نازورف  شتآ  یکـشا  هرطق  هک  نابرهم ، يا  .يدناشوج  تناگدنب  دوجو  رد  ار  کشا  همـشچ  ارچ  هک  مبای  یم  رد  کنیا 
هب ياه  هنوگ  مارآ  مارآ  هک  ییاه  هرطق  ما ، هنابش  ياه  کشا  دروآ ! یم  شورخ  هب  ار  تتمحر  نارک  یب  يایرد  دنک و  یم  شوماخ 

.دوش یم  رارکت  بش  ره  هک  تسا  یشهاوخ  دایرف  ددرون ، یم  رد  ار  وت  يوس 

میـسن هب  ار  ام  تیراگدنوادخ  هب  سپ  .تتمارک  ینابرهم و  تمحر ، میـسن  هب  هتـسب  دـیما  ناگتـسشن  یتشک  مییام  ملاع ! راگدرک  يا 
.زاونب یتمحر 

مادقا ینارماک  دمحم  / ینابرهم يوب 

! یهلا

.عوضخ عوشخ و  تیاهن  رد  قلطم ، یتعاطا  منک ؛ تعاطا  وت  زا  ات  شخبب  تأرج  نم  هب 

! ایادخ

! اراگدیرفآ

.ناسرب تدوخ  هب  ناهرب و  ندوب  وت  یب  ِیگدنز  نادنز  زا  ارم 

! یهلا

راشرس ات  دنودب ، وت  نشور  يادص  لابند  هب  هناکدوک  دننک و  دشر  ردق  نآ  مکشا ، ِناکدوک  وت ، هاگن  زبس  رس  ياه  هنماد  رد  راذگب 
.دنوش زاین  اوجن و  يزاین و  تاجن و  رون و  زا 

مادقا ینارماک  دمحم  !/ روآ راهب  تدای  يا 

! یهلا

مه مشاب و  وت  نامهم  یـسُدق  ِسفن  دـنچ  مراذـگب و  وت  برق  هیرق  رد  مدـق  مهاوخ  یم  نادواج ! ناـبرهم  ياو  ناـبرهم  رامـش  یب  يا 
.مشاب وت  ِینیریش  زا  راشرس  ِینابرهم  نیشن 
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! ادنوادخ

همعط ار  نیرفآ  گرم  تسین  نیا  ریگب و  ارم  نم ، زا  دـهد ، یم  هدرم  تاملک  يوب  مناهد  دـهد ، یم  داـب  رب  ار  میاـه  هظحل  یگزره ،
.نک شتآ 

! انیرفآ نامسآ 

رت و ساپـسان  ار  وـت  ياـه  تمعن  يدوـشخب ، نم  هب  رت  شیب  هچره  مدـش و  ور  مشچ و  یب  رت  شیب  يدرک ، ور  نم  هب  رت  شیب  هچره 
.مدش رت  قیالان 

يادخ لضف  ناوخ  زا  يزور  يروخ 

ياج هب  وا  تعاط  يروان  ارچ 

نکم یساسا  تسُس  افو  يوک  هب 

نکم یساپسان  تمعن و  نیبب 

! اراوگرزب

مهار رد  مشچ  ار  وت  رادید  میانیب ، رگا  مراد و  وت  قشع  ياصع  رب  هیکت  میاپرب ، رگا 

يورس نانوچ  ناریمب و  هداتسیا  راداپرب و  ارم  تسا ، يراج  منوخ  رد  قشع  هک  يا  هظحل  نیرخآ  ات 

.دور یم  يدبا  شمارآ  لابقتسا  هب  نامسآ ، هب  ور  هدوشگ  شوغآ  اب  هک 

مادقا ینارماک  دمحم  / ماوت تمارک  جاتحم 

اه تماق  مامت  يا  هدرک ! هنخر  اه  هشیدـنا  همه  رد  يا  ارچ ! نوچ و  نودـب  يرترب  يا  اه ! تسد  ِمامت  يور  ِتسد  يا  انیرفآ ! باـتفآ 
! هتسب فص  وت  هب  ور 

.میاشگب تشیاتس  هب  نابز  ات  مهاوخ ، یم  هزاجا  وت  زا  وت ! زا  زیربل  اه  هراتس  مامت  يا 

! یهلا

یم ار  یسک  یلو  هدیشک ، کلف  هب  رس  ما ، یتخب  هایس  يادنلب  هدیسر و  اج  همه  رب  ما  یهابت  هزاوآ  رت ؛ هایس  متخب  تسا و  هایـس  میور 
لابقا عاـفترا  رد  هایـس ، ياـه  تخب  ِماـمت  دـنوش و  یم  وحم  شقلطم  ییانـشور  رد  اـه ، یهایـس  ماـمت  هک  یـسک  ییوت ، هک  میـسانش 

.دنریگ یم  ینشور  يوب  گنر و  دنوش و  یم  رو  هطوغ  شا  یگشیمه 
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! یهلا

.دوش نامه  یهاوخب ، وت  هچ  نآ  ره  هک  متسناوتن ؛ هک  نک  نآ  ارم  متساوخ ، هک  مدشن  ینآ  نم 

! یهلا

یب غیرد و  یب  نیگآرطع ، نیگمهـس و  رابب ، راـبب و  نم  رب  هدرم ؛ ياـه  جوم  زا  زیربل  متوکـس و  نوکـس و  زا  راشرـس  یبادرم ، نوچ 
.مأوت ّتبحم  تمارک و  یناراب  ياه  هظحل  جاتحم  تخس  هک  گنرد ؛

! اراگدرورپ

هک مناد  یم  بوخ  مراد و  لد  رب  وت  دای  نابز و  رب  وت  مان  یلو  تسا ، هدز  لوات  میاه  سفن  هدیکـشخ و  ما  هدولآرگج  ياه  هلان  ياـن 
.دنایور یم  ار  وت  دای  ياه  هفوکش  دنک و  یم  زاب  ارم  نابز  ياه  هچنغ  وت  مان  اهنت 

داتفیب نابز  رب  وت  مان  ات 

تسا هداهن  نابز  رب  وت  رهُم  لد ،

مادقا ینارماک  دمحم  / قلطم ییانشور 

! یهلا

ات منک  یم  دـنلب  وت  يوس  هب  زاین  تسد  .وت  تبحم  ناراب  هراتـس  راظتنا  مشچ  مکیرات ، ياه  هظحل  دـنأوت و  مان  ندینـش  هنـشت  متاملک 
.مزیمآ مهرد  اه ، هراتس  اب  هرطق  هرطق  مهد و  دنویپ  تهاگن  دودحمان  ِیبآ  اب  ار  شیوخ  مامت 

! ایادخ

مزاین زا  زیربل  ياه  تسد  رب  يرون  نسر  دـیما ، هنزور  زا  نک و  ّتیمیمـص  يانـشآ  ار  میاه  تسد  مراتفرگ ؛ ریوزت  ییاهنت و  هاـچ  رد 
.ناسرب

! اراگدرورپ

.نافوکشب کشا  ناشوج  همشچ  ما  هتفر  داب  رب  ِرتسکاخ  زا  نایورب و  ار  میاه  تسد  اعد ، ياه  هنماد  رد 

! یهلا

راب و کبس  ات  يادزب  منت  زا  نایصع  راگنز  هد و  وشو  تسش  ما ، يرادیب  راس  همشچ  رد  نک و  یپ  رد  یپ  ار  ما ، هدرپ  یب  ياه  کشا 
.موش وت  وحم  اشامت ، جوا  رد  لاب ، کبس 
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! یهلا

.دیوپن وت  هار  زج  دسیونن و  وت  زج  هک  دروخ  یم  دنگوس  وت  هب  هک  تسا  نم  ملق  نیا  کنیا ، يدروخ ، مسق  ملق  هب  وت 

! ادوبعم

ما و هتفـشآ  هک  ناهرب ! شیوخ  یـشوگرخ  ِباوخ  زا  ارم  ناهرب و  ار  مناشیرپ  ياه  باوخ  ِلجا  ما ، هدـید  ار  شیوخ  ِناشیرپ  باوخ 
.تسین مرطاخ  رد  یگتفشآ  زج 

ار بئاص  لجا  باوخ  دنک  یم  ناشیرپ  یک 

ما هدید  ناشیرپ  باوخ  نیا  يرادیب  رد  هک  نم 

یسنوی نیسح   ... / نک باریسارم 

تبرغ و رد  ما ؛ هنامز  ياهنت  نم  بایرد ! ار  هداهن  نونج  قشع و  ِيداو  هب  رـس  هتفیـش و  لدو  قاتـشم  ناج  بات ، یب  حور  نیا  ایادخ !
! راودیما تا  هعساو  تمحر  هب  راتفرگ و  یسک  یب 

.تسا تفگش  نتسج ، ار  نایع  ینایع و  وت  اراگدرورپ !

ياهراصح ریـسا  میـسوپن ، اه  یچوپ  توخن  رد  اـت  نک  اـطع  ناـم ، یتسه  ِگرزب  زار  شنیرفآ و  تقیقح  كرد  ناوت  اـم  هب  ایادـخ !
.مینیزگرب ار  نامه  میسانش و  زاب  ههاریب  زا  ار  هار  میوشن و  يرکف  هتوک  گنت 

.راد نوصم  تسا ، دومج  ینادان و  هدییاز  هک  توخن  رورغ و  راصح  رد  يراتفرگ  یهاوخدوخ و  تقامح  زا  ارم  ایادخ !

.هد ییاهر  نت ، تراسا  زا  ار  محور  شخب و  افص  ار  ملد  نک ، روراب  ار  ما  هشیدنا  اراگدرورپ !

دوخ رد  يرام  نوچ  ار  ملد  هاگ  یچوپ ، تراقح و  ساسحا  یگدناماو و  یگدنامرد و  یگتسخ و  ایادخ !

یچوـپ و دوـخ ، وـت  .دریگ  یم  ارف  ار  مدوـجو  هـمه  یهایــس ، یگریت و  موـش و  یم  مـگ  دوـخ  رد  یفـالک ، دـننام  نـم  دـچیپ و  یم 
.يوشب مناج  زا  ار  یگدناماو 

.وت اب  هودنا ، درادن و  انعم  وت  یب  يداش  یهلا !
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.تساهنت همه ، نایم  رد  یتح  درادن ، ار  وت  هک  نآ  تسین و  اهنت  دراد ، ار  وت  هک  نآ  ایادخ !

ناتـسآ رب  رـس  دندرگ ، دیمون  اج  همه  زا  نامدرم  هک  هاگ  نآ  ناگدرک ! مگ  هر  ِتیاده  غارچ  نافیعـض و  هدـنریگ  تسد  يا  ایادـخ ،
تفطل دیـشروخ  هک  يا  زاون ! هدنب  میرک  يا  .دنََرب  هدجـس  وت  هاگرد  هب  دنونـش ، ّدر  باوج  همه  زا  هک  هاگ  نآ  و  دنیاس ، یم  وت  رهِم 

اج چـیه  رد  رارق ، یب  ناج  نیا  هتفیـش ، لد  نیا  نیمحارلا ! محرا  يا  فیطل ، يا  تسا ! هدرک  دوخ  رون  قرغ  ار  یتسه  نارک  ات  نارک 
.تسا رون  نآ  میرح  رد  نتفرگ  رارق  يا  هظحل  ششمارآ ، اهنت  تسا و  رود  وا  میرح  زا  شمارآ  دبای ، یمن  رارق 

هـشیدنا اهراک و  همه  رب  ار  يروحم  ادخ  رهُم  زارفارب و  ما  هشیدـنا  ناج و  حور و  هّلق  زارف  رب  ار  تدـیحوت  دنمهوکـش  مچرپ  ایادـخ !
.نزب میاه 
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( زور بش و  ) شنیرفآ

يوسوم رغصا  یلعدیس  / باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ 

! توکس بش و 

! قشع يوهایه  زا  رپ  یتوکسو  بش 

! تریح بش و  اه ! سونایقا  مامت  تعسو  هب  يا  هنییآ  بش و 

! نشور ّتیدبا  ات  هچوک  نیرخآ  ِسوناف  بش و 

! قشاع لد  نیدنچ  ییاهنت  بش و  دورس ! ْتشد  کی  بش و 

یم میـسقت  توکـس ، ییاهنت و  تولخ و  زا  رپ  ياهاضف  اب  هاچ ، اب  طـقف  ار  دوخ  تولخ  هک  قشاـع ، يدرم  قشع و  يروآداـی  بش و 
! درک

ِنآرُْقلا ِءاَزْجَِأل  َنِیلاَت  ْمُهَماَْدقَأ ، َنوُّفاَصَف  َْلیَّْللا  اَّمَأ  ینعی : بش  هک  ناتـسلخن ، هب  دچیپ  یم  درم  يادص  ییوگ  اه ، لاس  زا  دـعب  کنیا  و 
(1) .ْمِِهئاَد َءاَوَد  ِِهب  َنوُریثَتْشَی  ْمُهسُْفنَأ َو  ِِهب  َنُونِّزَُحی  ًالیتْرَت ، اَهَنُولَّتَُری 

هودنا هک  بان ، ياه  هشیدنا  ِءزج  ءزج  ِندناوخ  ندناوخ ، بش  نآرق ، بش  ناراکزیهرپ ؛ بش  »

!« تسا نیرتهب  ییاود  ار ، اه  ناج 
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! زور ياه  هشیدنا  مامت  عمج  لصاح  بش ، نآ ! زا  رت  نوزفا  ییاه  یتفگش  اب  زور ، زا  رتارف  یملاع  بش ؛ ...

...بش هناقشاع ! ِياه  هژاو  نیرخآ  ِرورم  نیرمت و  يارب  یتصرف  بش ،

ِجِراَدَـم ِیف  اَمُهَْریَـس  َرَّدَـق  َو  اَمُهاَرْجَم ، ِِلقاَنَم  ِیف  اَـمُهاَرْجَأ  َو  اَِـهْلَیل ، ْنِم  ًهَّوُحْمَم  ًهَیآ  اَـهَرَمَق  َو  اـهِراَهَِنل ، ًهَرِْـصبُم  ًهَیآ  اَهَـسْمَش  َلَـعَج  َو 
(1) ...اَمِهِریِداَقَِمب باَسِْحلا  َنِینِّسلا َو  ُدَدَع  َمَْلُعِیل  َو  اَمِِهب ، ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  َْنَیب  َزِّیَمُیِل  اَمِهِجَرَد 

؛ زور يابیز  تروص  لیلد  دمآ  باتفآ  »

.تسکش ار  اه  بش  هودنا  يوترپ  اب  مه  هام 

؛ كرتشم يریسم  رد  مه  ابود  ره 

! نیمه وسیگ ، تروص و  ِنایم  دشاب  رگ  هولج  توافت  ات  دندش ؛ اه  یّلجت  زبس  هنییآ  ِتقد 

! لاصِو نشج  دوش  یم  رّسیم  یماگنه  هچ  قشاع ، ِلد  دناسانش  ات 

، لاس ای  هام 

(2) !« لاف هدنخرف  یبش  زور و  ای  هتفه 

 . ...توکس بش و 

ار نان  یمرگ  راک ؛ ِشالت  رپ  ناوزاب  دندیسر و  تیعقاو  هب  اه  مّهوت  تفرگ ؛ ییاناوت  یگ  هنیگنر  غولب  رد  مک  مک  دش ! ّدلوتم  زور ، و 
ییاه نآ  راودیما ! دـنلب ، ياهزورآ  هب  ناکدوک  دـندش و  قشاع  ناکدوک ، دـنخبل  هب  ناردام  .دـندرک  سح  هدز  لوات  ياه  تسدرد 

َو ِرامـش : رد  دندوب ، هارمه  ناراکزیهرپ » بش   » اب هک  ییاه  نآ  دندرک و  ناحتما  ار  یگناقـشاع  ياه  نیرمت  دـندوب ، هدـش  قشاع  هک 
! دوب نامد  هدیپس  يدرز  هب  ناشاه  گنر  نونجم و  دیب  یگداتفا  هب  ناشاه  تماق  هک  دـندمآرد ؛ ... (3) ُءایِْقتَأ ٌراَْربَأ  ُءامَلْحَف ، َراَهَّنلا  اَّمَأ 

، امیپاوه هیاس  دش و  زور  دوب ، بش  تسشن ! اشامت  هب  ار  هکرب  يامنرود  تسدرد ، ملق  شاّقن  دش و  زور  دوب ، بش 

! دز دنویپ  نامسآ  اب  ار  ناپوچ  نهذ 
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مدـنگ زا  نذؤم ، يادـص  دـش و  زور  دوب ، بش  درک ! او  اشامت ، ِتمـس  هب  ار  اتـسور  ياـه  هرجنپ  راـطق ، توس  دـش و  زور  دوب ، بش 
! تشاذگ اهنت  نامسآ  طسو  رد  ار  باتفآ  تشذگ و  اهراز  یلاش  اهراز و 

،... دش زور  دوب ، بش 

.دروخ هطوغ  قشع ، یناریح  رد  هاگرحس  ات  تشاد و  هارمه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شیوشت  هک  یبش  دوب ، بش 

! تشگ یم  بورغ  يارب  رابهودنا  يا  هژاو  لابند  دیاورت و  یم  دیشروخ  لد  زا  اروشاع ، رهظ  ِیگنشت  هک  يزور  دش ، زور 

(1) اهیشْغَی اَِذا  ِْلیَللا  َو  اَهیّلَج ، اِذا  ِراَهَّنلا  َو  اَهیلَت ، اَِذا  ِرَمَْقلا  َو  َاهیحُضَو ، ِسْمَّشلا  َو  دینش : دیاب  دنک ، یمن  یقرف  زور ! ای  دوب ، بش 

تسین اهنت  نم ، هدید  وا ، خر  ِهاگ  هولج 

! دننادرگ یم  هنیآ  نیا  مه  دیشروخ ، هام و 

مادقا ینارماک  دمحم  / باتهم يا  هّرذ  دیشروخ ،  يا  هکس 

.باتهم ناشفا  رون  يامیس  بش و  زورفا ؛ ملاع  ِباتفآ  زور و 

.وهایهرپ یکی  شوماخ و  یکی  ناگراتس ؛ کمشچ  ِقوش  ینعی  بش  شالت و  قنور و  ینعی  زور 

! یکدوک قنور  رپ  ِياهزور  دندش ، قنور  یب  دوز  هچ  و  یکدوک ! ياه  بش  نیشتآ  ِياه  باهش  دنتشذگ ، دوز  هچ 

ِدرـس ياهزور  تسب  ُنب  اب  زییاپ ، ِیباتهم  ياه  بش  ِیگنهرب  ات  ناتـسبات ، مرگ  ياهزور  ِباهتلا  راـهب و  یناراـب  ياـهزور  ِرطع  اـب  نم 
.مسونأم نایرع ، ياه  بش  همین  رد  دوخ  یلایخ  ياه  باوخ  مامت  اب  ناتسمز و 

باتهم يا  هرذ  هب  ار  شپت  رپ  ياهزور  يوهایه  زگره  مشورف و  یمن  دیشروخ  يا  هکـس  هب  ار  یباتهم  ياه  بش  بان  شمارآ  زگره 
.مهد یمن 
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دمجنم ياه  بش  ناتسبات و  ِمرگ  ياهزور  ِكانشطع  ِيولگ  رد  ار  نیمز  هداتفا  هرامش  هب  ياه  سفن  نم 

ره دوش و  یم  ادج  نامز  ِمیوقت  زا  هک  تسا  یگرب  دسر ، یم  نایاپ  هب  هک  زور  ره  .منیب  یم  ناتسمز  ِگرم  هب  ور  ِنامشچ  رد  ار  دنلب 
تایح هدیبات  مه  رب  ریجنز  رب  هک  تسا  يا  هقلح  دوش ، یم  زاغآ  هک  بش 

.دوش یم  هدوزفا 

دومنب يریپ  ِناشن  نم  هب  زور  نوچ 

تسا هداز  یناوج  ِبش  زا  هک  حبص  نیا 

.تساه بات  بش  ندیلاب  اهوب و  بش  ِشیور  اه و  هرپ  بش  ِزاورپ  رد  راگنز 

دوز هوک  زا  دزرب  نوچ  گنهابش 

دومن ناتسد  غرم  بش  گنهآ  رب 

، دروآ یم  رب  رـس  حبـص  ِفدص  زا  همـشرک  رازه  دص  اب  زور  دنز و  یم  هرگ  زور  هب  ار  بش  قفـش  هب  قفـش  نامـسآ ، رب  هنارک  یتقو 
.مهافت هب  یشحو  ياه  لگ  ِمامت  دنسر و  یم  لماکت  هب  وبشوخ  ياه  کچیپ  ِمامت 

دیما و يوب  دنک ، یم  روبع  مزع  دیشروخ ، ِنیچ  رپ  ِسپ  زا  باتهم ، درذگ و  یم  بش  زا  رون  يایور  ِلابند  هب  مارآ  مارآ  رحس ، یتقو 
.ددرگ یم  زاغآ  هزات  يزور  دوش و  یم  شخپ  اج  همه  رد  یگدنز 

.دنک یم  حتف  ار  رون  ياه  هزاورد  باتفآ ، دنارتسگ و  یم  دیشروخ  يور  هب  ار  شزاب  هشیمه  ِشوغآ  نیمز ،

رود دیشروخ  دش و  رخآ  هب  زور 

رون تشگ  مک  وچ  شیب  دوش  هیاس 

دریگ و یم  رب  رد  یهایـس  ِبش  ار  نیمز  دوش ، یم  اـپرب  توکـس  همیخ  دـتفا و  یم  كاـخ  ياـه  هنوگ  رب  دوبک  ياـهربا  هیاـس  یتـقو 
.دریگ یم  ناج  اه  هکرب  ِیشوماخ  رد  ازفا  حور  یمیسن  هارمه  مارآ ، یبش  هریت  ِتعسو 

درز تشگرب  دیشروخ  هک  هگ  نادب 

دروژال بش  رداچ  درتسگب 

« خرچ هدرپارس  ِزیخرحس  ِنانیشن  بش   » هب هتسارآ  فقس  توکس و  زا  یناراب  دوش ؛ یم  زاغآ  بش  يرآ !
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زا سپ  یکی  باتفآ ، يوزرآ  رد  اه  بش  دـنوش و  یم  وحم  نامز  رابغ  رد  اهزور  دـنک و  یم  ضوع  ار  دوخ  باـقن  یپاـیپ ، نیمز ، و 
.دنریم یم  يرگید 

لیخ زا  راشرس  اه  بش  دنزور و  یگ و  دنز  دیما و  هنزور  اهزور 

.یلایخ ياه  باوخ 

: مینوخ یم  نانچ  مه  شیوخ  لاح  زا  لفاغ  ام  و 

منخس بش  همه  تسا و  نیا  نم  رکف  اهزور 

منتشیوخ لد  لاوحا  زا  لفاغ  ارچ  هک 
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ییاضر هدیمح  / ادخ ياه  هناشن 

ییاضر هدیمح  / ادخ ياه  هناشن 

.دنک یم  ینیگنس  تشود  يور  بش ، هک  يریگ  یم  الاب  ردق  نآ  ار  ترس  .يزود  یم  نامسآ  فقـس  هب  ار  تیاه  مشچ  یتسیا ، یم 
.دنک یم  عورش  ار  بش  رد  نتفکش  هام ، دنخرچ و  یم  تیاه  مشچ  روحم  لوح  هدیشک ، خن  هب  ياه  هراتس 

.دزاون یم  ار  بش  ناکرا  یکیرات ، دیآ ؛ یم  اعد  ياه  تسد  يوب 

، تسد رد  نامد  هدیپس  حیبست  بش ، نهذ  يور  هدیشک ، دق  ياهریوصت  دنز و  یم  َهل  َهل  نامسآ  هایس  نیگنس و  ياه  ماگ  ریز  نیمز ،
.تس يراج  تاظحل ، نیب  تسرد  ادخ  تسا ؛ رت  کیدزن  ادخ  .دنیوگ  یم  رکذ 

.بش همین  ياه  کشا  تسا و  زاب  ياه  هداجس  يایوگ  يادص  توکس ،

.دوش یم  زاب  تانئاک  هب  ور  دیشروخ ، ياه  مشچ  هظحل  هظحل 

.تسا طسبنم  ياه  ناجیه  عاعش  دیشروخ ، دبات ، یم  ار  شا  يرتشگنا  نیگن  نامسآ ، دشوج و  یم  نیمز  ناگر  رد  وهایه 

زا دـعب  ندوشگ  مشچ  نداتفا ، ورف  زا  سپ  نداتـسیا  گرم ، زا  سپ  یگدـنز  تایح ، زاغآ  ییانـشور ، زاغآ  تسا ؛ شالت  زاغآ  زور ،
.تامم زا  سپ  تایح  یکیرات ، زا  سپ  ینشور  یهایس ، زا  سپ  رون  نتسب ، مشچ 

دتـسیا و یم  اـپ  يور  نیمز  .دوـش  یم  رـشتنم  نیمز  رد  روـن  هیآ  هیآ  ددرگ ، یم  یـشیوخ  یب  رادـم  رد  نـیمز  دـخرچ ، یم  هـنودرگ 
.دهاوخ یم  نارابرون  ار  شا  هزایمخ  ياه  مشچ  دَرَد و  یم  ار  شهایس  هماج  دراشف ، یم  تشم  رد  ار  دیشروخ 

.مینار نابز  رب  شیارب  ار  گرزب  تفص  هک  نآ  زا  رت  گرزب  دیآ ، فصو  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادخ  تسا .» رت  گرزب  ادخ  »
، یتسیا یم  .درادن  يزاغآ  نایاپ و  هک  يرون  تسا ؛ رون  تسا ، گرزب  ادخ 
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زا ینآ  .یشزو  رد  رابغ  لثم  دروآ ، یم  راشف  تزغم  يور  شنیرفآ ، تمظع  يریگ ؛ یم  الاب  ار  ترس 

.يوش یم  دوبان  رّکفت ،

يا هدرک  زاب  توهبم  نانچ  نآ  ار  تتریح  نامشچ  نانچ ، مه  وت  و  زور ، زا  سپ  بش  بش و  زا  سپ  زور  ددرگ ، یم  نیمز  نانچ  مه 
هک تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادـخ   » ییوگ یم  دوخ  اب  دـتفا و  یم  نارَوَد  هب  ترـس  يوش ، یم  لح  يدامتم  ياه  بش  اـهزور و  رد  هک 

«. دیآ فصو  رد 

یمیقم بیبح  / زور بش و 

یم ناهنپ  يور  دیـشروخ ، سرت  زا  اه  هراتـس  .دریذپ  یم  نایاپ  هدیپس  دوس  هب  ینـشور ، یکیرات و  لادـج  رحـس ، شیم  گرگ و  رد 
ياه مدق  يامرس  زونه  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  حبص  هب  ار  دوخ  ياج  بش ، .دننک 

.دوش یم  ساسحا  نیمز  رکیپ  رب  بش ،

نیمز .دـنک  یم  رادـیب  باوخ  زا  ار  اه  لگ  شا ، ییالط  ناوسیگ  اب  دروآ و  یم  رب  رـس  اه  هوک  تشپ  زا  نانز  سفن  سفن  دیـشروخ ،
زاغآ زور  دروآرد و  ادص  هب  ار  شیوپ  روپیـش  ات  دنک  یم  نامـسآ  هناور  شیادیپ ، قرـشم  زا  ار  دیـشروخ  دوخ ، هراومه  شدرگ  رد 

.دوش

، زور .ینز  یم  قرو  ار  اه  هیناث  شیوخ ، يزور  یپ  رد  و  نیرفآزور ، هب  ناـمیا  زا  رپ  یلد  اـب  وت  .تسادـخ و  بوخ  زور  کـی  ـالاح 
زاین زار و  يارب  یتصرف  بش ، تسا و  یهاگنابـش  شمارآ  زارف  رب  تبحم  زا  یفقـس  نتخاس  ماگنه  مهاب و  مشچ  ود  تاقالم  ماـگنه 
اهنت ات  دـندنب  یم  مشچ  شیوخ  نتـشیوخ  رب  یکیرات  نیا  رد  هک  اه  نآ  تسا ؛ ناگتخوس  لد  همه  هآ  هاگ  همیخ  بش ، رداـچ  .تسا 

ار ادخ  رون 

.دننیبب

« .دوش نشور  هک  هاگ  نآ  زور ، هب  دناشوپب و  هک  هاگ  نآ  بش ، هب  مسق  یّلجت ؛ اذا  راهنلا  یشغی و  اذا  لیلا  «و 

يارب بش ، هایـس  هچایرد  رد  يدیپس  ینت  بآ  يدیپس و  هب  ندیـسر  يارب  یهایـس  ندیرد  هایـس ، دـیپس و  هشیمه  رارکت  تسابیز  هچ 
! ...غیرد اما  هاتوک ! یگنرد 
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یتیاده نیسح  / دنوادخ تیمیمص  رتچ 

.درتسگ ناهج  رب  ار  دوخ  ّتیمیمص  رتچ  دنوادخ ، دیخرچ و  تقلخ  میسن  نیلّوا  اب  نامز ، خرچ 

يا هدرپ  لثم  ار -  ینابرهم  هناخمـشچ  ار -  زور  دـش و  هدـیرفآ  نیمز  ياه  یگتـسخ  نت  هب  یـسابل  نوچ  شمارآ -  هراوهاگ  بش - 
.دندیشک تانئاک  رس  رب  راگدرورپ ، تاوَلج  زا  نشور 

، راگدیرفآ ناماد  هب  لاصو  هار  ات  تسا  رادیب  ناشکهک  ياه  هرجنپ  رب  باتهم ، راو  سورع  دنخبل  اب  شیاتس -  هراتس و  نشج  بش - 
.دنامب نشور 

.دسرب اهزار » هگاشامت   » هب نامرحمان  بیرغ  هاگن  زا  رود  یهاگنابش ، ياه  هنزور  زا  ییانشآ ، ياهزوس  هک  دشاب  ییاج  ات 

یتصرف اباهم ، یب  ياه  مدق  ات  دود  یم  تانکمم  قورع  رد  يا  هزات  نوخ  نوچ  باتفآ ، بهتلم  عامـس  اب  وپاکت -  هلهله و  مزب  زور - 
.دننک اپ  تسد و  تفرعم ، ياه  هداج  هب  نتخادرپ  يارب 

.كاخ هنهرب  نت  رب  تسا  ییالوش  نوچ  زور ، دیاس و  یم  تانکمم  هرهچ  رب  رگ ، شزاون  دنوادخ  هک  تسا  یناینرپ  لثم  بش ،

ّتبحم تباجا و  شوغآ  نامز ، دـنلب  یللاوح  رد  هک  تسا  دـنوادخ  دـیآ و  یم  رد  وناز  هب  بش  دـنلب  هاگـشیپ  رد  ناهج ، ياـه  جـنر 
.تسا هدوشگ 

.دش دهاوخ  هدیرفآ  شیوخ  یناراب  ياه  هنوگ  رب  ناسنا ، دنبوک و  یم  هاگرد  رب  کئالم 

.دوش یم  زاغآ  رصعلاو »  » هروس زا  هک  تسا  بش  نیا 

دننک زار  بش  هب  ناقش  اع  هک  زیخ  بش 

دننک زاورپ  تسود  ماب  رد و  درگ 

دندنب یم  بش  هب  تسه  يرد  هک  اجره 

دننک زاب  بش  هک  ار  تسود  رد  ّالا 

شیاه تمعن  هریاد  رب  تسد  ات  داتسرف  هتفخ  حاورا  نارگ  هطاّشم  يارب  راو  هنییآ  ار  زور  دنوادخ  و 

.دننک هلهله  شیوخ  توخر  هزانج  رب  نازیر ، قرع  نابوک و  ياپ  دننزب و 

ص:21
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یناخ میرک  هزمح  / ...دوبن بش  رگا 

.دنراپس یم  هر  کیرات ، ياه  هزاورد  يوس  نآ  ات  دنیآ و  یم  رد  زاورپ  هب  رهش  رد  ما  هرطاخ  ياهوب  بش  دشک ، یم  سفن  هک  بش 

، حبـص ياـه  هیاـس  اـت  مریگ و  یم  ار  نالدرادـیب  همه  تـسد  هار ، هناـیم  رد  میاـمیپ و  یم  لاـیخ  ياـپ  اـب  ار  بـش  زارد  هار  زا  یـساپ 
.موش یم  ناشهارمه 

تسا زور  ياهرون  همه  شیامه  بش ،

تسا توکس  ِدایرف  ياه  هراوید  یّلجت  بش ،

.تساه هظحل  نیچرپ  رانک  زا  نامز  روبع  يادص  بش ،

تسا هاگن  ینادابآ  هاگپ و  يدابآ  عولط  هعیلط  بش ،

لاّصتا دیامن و  یم  خر  قلف ، دیپس  يامیس  قفش و  خرس  هرهچ  هک  تسا  بش  هایس  ياه  هنوگ  هرانک  زا 

.دزاس یم  رّسیم  شالت ، نژیسکا  هب  ار  ناسنا  سفنت 

.دش یم  ناشیرپ  اه  هناورپ  باوخ  شلاب  دوبن ، بش  رگا 

.دییور یمن  یمدآ  نت  رب  اعد ، زاورپ  ياه  لاب  دوبن ، بش  رگا 

.دمآ یمن  شوگ  هب  حبص » سفنت   » يادص دوبن ، بش  رگا 

.تفای یمن  جورع  دوعص و  يارب  یناکّلپ  حور ، دوبن ، بش  رگا 

ص:22
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رون ياه  هخاش  رب 

دیشروخ يامیس 

یسوط اروح  «/ تیبملا هلیل  » نامرهق

یسوط اروح  «/ تیبملا هلیل   » نامرهق

ربارب رد  نئمطم  مارآ و  يدوب ، هدرک  توکـس  هک  یبـش  لد ، هتفر  باوـخ  نامدرمرادـیب  همه  زا  رترادـیب  يدوـب ، هدـیباوخ  هک  یبـش 
اه هسیسد  تیاده ، تمحر و  ربمایپ  لتق  يارب  هک  دناعم  یموق  یمگردرس  ياغوغ 

لفاغ موق  ياه  هئطوت  تحور ، شمارآ  يایرد  يدرک و  زاوشیپ  حالس ، یب  يا  هنیس  اب  ار  نایرع  ریشمش  لهچ  هک  یبش  دندوب ، هدیچ 
: تخاس نآرق  هیآ  نیا  قادصم  اروت  هک  میوگ  یم  ار  تیبملا  هلیل  تخاس ؛ رثا  یب  ار 

يارب ار  دوخ  ناج  هدومن و  هلماعم  ادـخ  اب  مدرم  زا  یخرب  داـبِْعلاب ؛ ٌفُؤر  هّللا  و    ِ هّللا ِتاـضْرَم  ِءاـغْتبا  ُهَسْفَن  يرْـشَی  ْنَم  ِساـنلا  َنِم  «َو 
(1) .تسا نابرهم  دوخ  ناگدنب  هب  ادخ  دنهد  یم  تسد  زا  ادخ  تیاضر 

مه تشپ  هب  تشپ  نم  لاتق  رب  برع  همه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  اْهنَع ؛ ُْتیَّلَو  اَمل  ِیلاِتق  یلَع  ُبَرَْعلا  ِترهاـظَت  َْول    ِ هّللا َو  : » يدومرف یم 
(2) .مدرگ یمن  رب  بقع  هب  ناشیور  شیپ  زا  دنهد 

کلم ایوگ  : » دـنتفگ یم  دـندش و  یم  هدـنهانپ  ساره  ياه  هار  هروک  هب  نازیرگ ، وت ، اـب  دربن  نادـیم  رد  شیرق ، ناروآ  ماـن  نـالی و 
(3)« .دراد روضح  یلع  هک  تسا  ییاج  رد  توملا 

ص:23
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يا نکشربیخ و  يا  دربن ! ياه  ههبج  يور  رد  ور  هدنمزر  يا  تشگزاب و  یب  مجاهم  يا  تیملا ! هلیل  ياتمه  یب  هسامح  هدننیرفآ  يا 
رامش یب  نایهاپس  ياه  فص  هدنفاکش  يا  قدنخ ! ردب و  حتاف 

! خرس گرم  اب  ییورایور  هداشگ  هنیس  يا  هزرابم ! ياه  نادیم  رد  مالسا  دنمتردق  هاگ  هیکت  يا  نمشد !

زا ریغ  مدید  مدرک  هاگن  : » یتفگ یم  یتسـشن و  یم  دولآدرد  ياه  هیالگ  هب  هاچ  اب  یتقو  وگب ! درد  ياه  هیوگاو  نیا  ریـسفت  زا  میارب 
متشاذگ و مه  يور  ار  كاشاخ  سخ و  زا  رپ  نامـشچ  ...يروای  هدننک و  تدعاسم  هن  یعفادم و  هن  مراد و  ینیعم  هن  مدوخ  نادناخ 

يارب ریـشمش  كون  زا  رتروآدرد  لظنح و  زا  رت  خـلت  هک  يرما  رب  مشخ ، ندرب  ورف  اـب  مدرب و  ورف  ار  ناـهد  بآ  ولگ ، رد  ناوختـسا 
(1)« .مدرک ربص  دوب ، بلق 

غیلب و مالک  جاّوم  نایرج  یتشاد و  یم  هگن  ولگ  رد  ار  هلاـس  خلت 25  توکس  نیگمهس  اّما  یجیردت  ياه  هصغ  زا  كانمن  نامـشچ 
.یتخاس یم  وحم  تدّهعت  يایرد  رد  ار  ترگنشور 

رد هک  هدروخ  مسق  نانمـشد  ریـشمش  ریز  .يدروآ  یمن  رب  مد  يدیـشچ و  یم  ار  نید  یعّدـم  ِلهاج  نامک  اح  لهج  رب  ربص  لظنح 
ربیخ و حتاف  خر  هب  ار  ناش  یلاشوپ  لاپوک  لای و  هورگ  هورگ  هک  یناتفـص  هب  ور  نامه  دـندوب ، هتـسشن  هفوک  نیـشن  هناخ  لی  نیمک 

هبلغ مشخ  وید  رب  دندیشک ، یم  راقفلاوذ  بحاص 

.دشاپن مه  زا  مالسا  تکوش  هزاریش  ات  يدرک  یم 

! یهلا رهم  ییادخ و  رهق  ینابرهم ، رادتقا و  تواخس ، توطس و  توکس ، دربن و  هعفاد ، هبذاج و  رد  نید  لادتعا  يوزارت  هناگی  يا 

داهن شراوگوس  بلق  رب  یتسد  شیالوم ، هزانج  نیلاب  رب  هک  هاگ  نآ  مناسرب ، نایاپ  هب  ار  ما  هتـشون  لد  هعـصعص ،»  » ياوجن اب  راذگب 
نانمؤم تشپ  وت  اب  : » تفگ دیشاپ و  رس  رب  كاخ  شرگید  تسد  اب  و 

نارگمتس تشپ  يدرب و  یم  هلمح  تشحو  سرت و  هاگ  هب  راقفلاوذ ، اب  داتسیا و  اپ  هب  اه  تنـس  تشگ و  نشور  اه  هار  دش و  مکحم 
ادـخ هب  .يدیـشک  یم  نوخ  كاـخ و  رد  ار  ناـهارمگ  یتـخیر و  یم  ورف  مه  رد  ار  یتسـس  كرـش و  ياـه  ناـینب  .یتسکـش  یم  ار 

، دیراب یم  ناشیارب  اه  تمعن  نیمز  نامسآ و  زا  دندوب ، هتفریذپ  وت  زا  مدرم  رگا  .رـش  لفق  دوب و  ریخ  دیلک  تا  یگدنز  هک  دنگوس ،
رب ار  ایند  نانآ  اما 

(2) «. دندیزگرب ترخآ 

ص:24
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باتفآ هعرج  کی 

یسوط اروح  / رارحا تدابع 

ُهدابع َکلتف  ارْکُـش  هّللاودبع  اموق  ّنا  دیبعلا و  ُهدابع  َکلتف  ًهَبْهَر  هّللاودَبَع َ،  اموق  ّنا  رراُّجتلا و  ُهَدابع  َْکِلتف  ًهبْغَر    َ هّللا اودـبَع  امْوَق  َّنِا 
یم سرت  زا  ار  وا  یهورگ  تسا ؛ ناگـشیپ  تراـجت  تداـبع  نیا  دنتـسرپ ، یم  شاداـپ  هزیگنا  هب  ار  يادـخ  یهورگ  اـنامه  رارحـالا ؛

(1)« .تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  دنتسرپ ، یم  يرازگساپس  يارب  ار  وا  یهورگ  تسا و  ناتفص  هدرب  تدابع  نیا  دنتسرپ ،

هار يوقت ، دـهز و  يامیپ  نامـسآ  ياه  لاب  هب  هدـش و  هراپ  ناشناج  مسج و  ياپ  تسد و  زا  ترخآ  ایند و  قلعت  ياهدـیق  ناگدازآ ،
هدـید و رادـلد  لامج  هک  دـنا ، هدولاپ  يورخا  ياه  تذـل  زا  ناج  هدوسرفن و  يدام  ياه  شهاوخ  هب  نت  دـنیامیپ ، یم  یهلا  تفرعم 

: دنراد هنیس  رد  رای  لاصو  يوزرآ 

مهاوخ یم  نادواج  تایح  وت  زا  ین 

مهاوخ یم  ناهج  معنت  شیع و  ین 

مهاوخ یم  ناج  تحار  لد و  ماک  ین 

(2) مهاوخ یم  نآ  تسوت  ياضر  زیچ  ره 

، دهد یمن  يرترب  يزب  هسطع  هب  ار  تموکح  تفالخ و  ینعی  نآ  بصنم  نیرتالاب  هدرک و  هقالط  هس  ار  ایند  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
؟ راک هچ  ترخآ  نایز  دوس و  نارجات و  تراجت  اب 

ص:25

تمکح 229. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 21. يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  ناوید  - . 2
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امرخ کشخ و  نان  هب  ایند  زا  هتخاس و  دازآ  سنا  نج و  تعاط  دنب  زا  ندرگ  تسا و  ناگدازآ  رورـس  دوخ  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
نادنمتسم نامیتی و  اب  ار  هفوک ، ياه  غاب  تانق  ندنک  زا  دوخ  جنرتسد  درک و  هدنسب 

!؟ راک هچ  ناگدنب  نادیبع و  تدابع  اب  دنک ، یم  میسقت 

(1) »!؟ یْقبَت ٍهَِّذل ال  ینْفَی و  ٍمیعَِنل  ٍّیلَِعل و  ام  « !؟ راک هچ  رادیاپان  تذل  تمعن و  اب  ار  تانئاک  راد  هنازخ  مالسلا ، هیلع  یلع 

َكِران و ْنِم  افوخ  َُکتْدَبَع  ام  یهلا  : » دیامرف یم  دریگ و  یم  تسد  رب  قارف  زا  هحرش  هحرَش  ناج  یهلا ، قشع  شطع  رد  دوخ  یتقو 
شتـسرپ تتـشهب  رد  عمط  ای  ترفیک  زا  میب  رطاخ  هب  ار  وت  نم  اراگدرورپ ! َُکتْدبعَف ؛ ِهَدابعلل  ًالْها  َُکتدَـجَو  َْلب  َِکتّنج  یف  اعمَط  ال 

.ما هتفای  شتسرپ  هتسیاش  هک  ما  هدیتسرپ  تهج  نادب  ار  وت  نم  ما ؛ هدرکن 

تسین راک  تمایق  اب  ار  ناقشاع  رشحم  زور 

(2) تسین رای  لاصو  ياشامت  زج  قشاع  راک 

دوخ هب  ایند  هک  یتدابع  تسا ؛ شیاتـس  شتـسرپ و  هتـسیاش  هک  دوب  يراگدرورپ  تدابع  قشاـع  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـیقتم ، يـالوم 
يوگ حیبست  هشیمه  ِناگتشرف  .تسا  هدیجنگن  تانئاک  رطاخ  بلق و  رد  هدیدن و 

.الوم ییادیش  یناشیرپ و  ياهاوجن  وحم  ایند ، ياه  ناتسلخن  دندوب و  یلع  تدابع  ياهادلی  روخ  هطبغ  یهلا ،

یم مه  دومن و  یم  تداهـش  يوزرآ  مه  هک  دوب  دوبعم  لاـصو  رد  شـشمارآ  قح و  تعاـط  یتشهب  راـس  هیاـس  رد  شقاـیتشا  نما و 
، يرازگراـک يارب  دـنراد ، داـمتعا  وـت  هـب  هـک  اـه  نآ  هـمه  زا  يرت و  سینا  تناتـسود  يارب  یـسینا  ره  زا  وـت  اراـگدرورپ ! : » دوـمرف

یم هاـنپ  وت  هب  دزیر ، ورف  ناـنآ  رب  اـه  یتخـس  رگا  تسا و  ناشـسنوم  وت  داـی  ددرگ ، ناشتـشحو  ببـس  ییاـهنت  رگا  ...يرترازگراـک 
(3)« .دنرب

هدومرف هدوتس و  ار  یهلا  تفرعم  يوقت و  ملع و  تدابع ، قشع و  هروطسا  نیا  وکین  هچ  ربمایپ  و 

: هک تسا 

رظن بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دنیبب ، ار  مالسلا  هیلع  یسیع  دهز  یسوم و  توطس  میهاربا ، ّتلخ  حون و  تدابع  مدآ ، ملع  دهاوخ  هکره  »
(4)« .دنک

ار ادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر ! يامه  يا  یلع 

ار امه  هیاس  همه  يدنکف  اوس  ام  هب  هک 

نیب یلع  خر  رد  همه  یسانشادخ ، رگا  لد 
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ار ادخ  مسق  ادخ  هب  نم  متخانش  یلع  هب 

تفگ شمناوت  رشب  هن  دناوخ  شمناوت  ادخ  هن 

(5) ار یتف  کلم ال  هش  ممان  هچ  مّریحتم 

26 ص :

هبطخ 215. هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 13. يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  ناوید  - . 2

هبطخ 218. هغالبلا ، جهن  - . 3
ص 322. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 4

.رایرهش - . 5
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( تقادص  ) ناج يالج 

یمیقم بیبح  / تقادص

دبس ناتخرد  راسخاش  رب  نالبلب  هدییور و  هزات  ياه  لگ  توکس  زا  ار  نآ  راهب ، ماگنه  تساه  لاس  هک  مدرگ  یم  يا  هژاو  لابند  هب 
یم وحم  یلالز  یکاپ و  رد  ار  یگنر  ود  هچره  گنرکی و  تسد و  کی  دنارتسگ  یم  ینابیاس  ناهج ، هک  اج  نآ  ما ؛ هدینـش  هتـسشن 

.دنز یم  دنخبل  اه ، نرق  راهب  هشیمه  ياه  لگ  زا  رپ  ناهج ، دنک و 

، هچغاب نیا  رد  .خرـس  تسا و  خرـس  یفاکـشب ، رگا  ار  ناشگرب  گرب  هک  دـنا  هدـییور  ییابیز  ياه  لگ  نامز ، يوبـشوخ  هچغاب  رد 
، تقادص هژاو  هاگ ، نآ  دزیخ و  یم  رب  بلق  میمـص  زا  هک  يدنخبل  دننز ؛ یم  دنخبل  مه  هب  اه  لگ  همه  .دزاب  یمن  گنر  یلگ  زگره 

.دوش یم  هداز 

.نامز ددرم  هظفاح  رد  تسا  یگنرود  هچره  بوسر  تقادص ، .ناج  قامعا  زا  تسا  يا  هنامیمص  هاگن  تقادص ،

.ناج راثن  هظحل  رد  تسا  يدیهش  زاورپ  تقادص ،

اب باذج  ياه  هظحل  مه و  هب  هدرـشف  ياه  تسد  تقادـص ، .ناهج  لاوز  یب  هچغاب  رد  تسا  یگنرکی  ياه  لگ  نتـشاک  تقادـص ،
.تسا نتفگ  نخس  ادخ 

.تسا ندنازیخرب  باوخ  زا  ار  نامز  رذگ  زا  هتفرگ  راگنز  لد  تقادص ،

.تسا اه  یتسود  هرجنپ  تشپ  زا  دیشروخ  هطساو  یب  ندید  تقادص ،
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، لد ود  تاقالم  هظحل  اه ، لد  تیجوز  نوناق  رب  مالس  نامسآ ، گنرکی  یبآ  رب  مالس  اه ، هراتس  زبس  روعش  رد  مالـس  ینعی  تقادص 
تقادص ...ینعی و  تقادص  رگید ، يوس  يرگید  ملاع و  يوس  نیا  رد  یکی 

.ندروخ وج  نان  ندوب و  ماما  ینعی 

یـسک رد  زگره  ات  هد  لقیـص  ییابیز  هب  ار  ناماه  مشچ  هنییآ  میوش و  كاپ  كاپ  ات  ناباتب  نامدوجو  رد  شیوخ  رون  زا  اراگدرورپ !
.میرگنن يدنت  هب 

يادزب تسا ، ایر  غورد و  هچ  ره  زا  ار  نامنابز  ایادخ !

! تقادص یتسار و  هدننیرفآ  يا 

مادقا ینارماک  دمحم  / افص شیامه 

.دتفا یم  ّتبحم  نایادگ  لوکشک  رد  هک  تسا  يا  هکس  دنک و  یم  افوکش  ار  لد  هچنغ  هک  تسا  یمیسن  تقادص ،

هچ نآ  ره  هریت ، ياه  بش  ِرابغ  ِسپ  زا  هک  قداص  حبص  زا  .رولب  ینعی  ناراب ، ینعی  راهب ، ینعی  تقادص ،

هـشیمه هک  ابـص  داب  زا  دزو ، یم  ام  يور  شیپ  زا  هناقداص  ار  راذـگ  نامز  هک  تعاس  ياـه  هیناـث  اـت  دـنایامن ، یم  ار  تسین  تسه و 
راگنز هنیآ  رب  تسا  يرادـشه  همه  همه و  تسا ؛ یّلجتم  ایرد  تقادـص  ناشدوجو  رد  هک  لحاس  راـنک  ياـه  نش  اـت  تسا ، قداـص 

.تسا هنیآ  نیا  هدنهد  لقیص  تقادص  اهنت  هک  ام  دوجو  هتفرگ 

!؟ تسا تقادص  زا  رت  نیریش  دهش ، مادک  گنرین و  زا  رت  هدنشک  گنرش ، مادک 

ناسفن قداص  نیشن و  نالد  هدنز  اب 

ناسک میلعت  هب  نکم  دوخ  نمشد  قح 

هناقداص ار  نامیا  قشع و  ياه  تسد  دهد و  دنویپ  ار  هدیمر  ياه  لد  دناوت  یم  تقادص  زج  زیچ  هچ 

!؟ دراشفب مه  رد 

مامت زا  مسرت و  یم  باسح  یب  ياه  تقادص  مامت  زا  نم  ریوزت ، هب  ار  دوخ  ياج  افص  دهد و  یم  ایر  هب  ار  دوخ  ياج  قدص ، یتقو 
.مزیرگ یم  دنزیر ، یم  اه  مشچ  زا  یپ  رد  یپ  هک  ینابرهم  ياه  هاگن 

.حبص ِدامن  تسایرد و  زا  هراعتسا  تقادص ! تسا  يا  هژاو  هچ 

.نآرق ياه  هیآ  زا  یحیملت  تسافص و  ماهیا  هنیآ ، تسا و  هنیآ  تقادص ،
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یکاخ ِبلق  یتقو  دزاس ، یم  هابت  ار  دوخ  دنک و  یم  نیمز  فقو  ار  شا  یتسه  هناقداص  دیشروخ ، یتقو 

هب منهذ ، هداس  تاملک  يال  هبال  رد  موش و  یم  هدنمرـش  مدوخ  يراکبیرف  زا  نم  دـپت ؛ یم  ام  ياپ  ریز  هناـقداص  نیمز ، ِناـبرهم  یلو 
.مدرگ یم  هژاو  نیرت  هناقداص  لابند 

دزورفا غارچ  هک  سکره  هنیس  رد  قدص 

نوریب دیآ  مدحبص  ِسفن  شناهد  زا 

یمیمص يادص  هک  دنفکش  یم  بل  رب  یتقو  راد ، هشیر  ياه  مّسبت  دنک و  روبع  تقادص  یفاص  زا  هک  دنیـشن  یم  لد  رب  یتقو  نخس 
.دنکفیب نینط  ناج  شوگ  رب  تقادص ،

! هناقداص ياه  مالس  دراد  ییافص  هچ  هناکدوک و  ياه  تقادص  تسابیز  هداس و  ردق  هچ 

شاب وجلد  یبلط  یم  ادخ  برق  رگ 

شاب وگوکین  قلخ  شیپ  سپ و  ردنا  و 

يوش لوقلا  قداص  حبص ، وچ  هک  یهاوخ 

شاب ورکی  سک  همه  اب  تفص  دیشروخ 

يراتفگ تسار  يافص  و  هقدص » دناتـس  وت  زا  رز ، همه  نیا  اب  رهم  : » هک نادرگن  یهت  تقادص  دیراورم  زا  ار  مدوجو  فدص  ایادخ !
.نیجع مدوجو ، اب  هشیمه  ار  نامیا  رد  ِتقادص  و 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   .../ ینعی تقادص 

.دش هملک »  » تشگ و يراج  تفرگ ؛ تکرح  دوب ، فرح » »

! تشاد یتسار  رد  هشیر  دوب و  ینامسآ  شموهفم 

.درک رشتنم  ار  غورد »  » رابغ شلالز ، هنییآ  ربارب  نمیرها ، ِکشر  هک  يزور  ات 

...و داد ! حیجرت  شناتسود  ِیتقادص » یب   » هب ار  ییاهنت  تشادن ؛ تقادص »  » زا ریغ  یفرح  ندینش  تقاط  هک  تشهب ،

تاجن و ِهار  رد  وگ ، تسار  «، » ٍهَماَرَک ٍهاَْجنَم َو  اَفَـش  ُقِداّـصلَا  : » هک دـندیزگرب ، ار  تقادـص  ناـکین  و  باـختنا ! تبون  دوب و  نیمز  ... 
.دسرب هّللا » ِقاَلْخَِاب  اوُقَّلَُخت   » ِلالز هنییآ  هب  ات  تسا ،» يراوگرزب 

! تساه یگ  هریت  مامت  نایاپ  هک  يا  هدیپس  ینعی  رحس ؛ نابل  رب  دیشروخ ، مّسبت  نیلوا  ینعی : تقادص 
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! اه هخاش  يال  هبال  میسن ، مارآ  ياوجن  ینعی : هایگ ! گر  رد  يراج  زبس  نوخ  ینعی : تقادص 
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يارب هک  ییوت  نم و  وت ،! ینعی : نم ! ینعی : تقادـص  رادـیپس ! ياه  هخاـش  رب  هدـییور  ِگـنر  ینعی : راـبیوج  ِحّوبُـس  اـی  همزمز  ینعی :
.میا هدش  هدیرفآ  تقادص  رطاخ  هب  تقادص و 

! دهد یم  رّکذت  ار  نامندوب  عون  مه  زور ، ره  مالس ، مّسبت و  اب  هک  ییاه  تسد  يامرگ  ینعی : تقادص 

! نامز زمرق  غارچ  تشپ  وت  نم و  نداتسیا  ینعی : تقادص 

یکدوک هب  نخس  نداد  لیوحت  هتـشر  هب  ینعی : تقادص  اه ! لد  گنت  نابایخ  رد  تبیغ ، ارتفا و  ندرکن  كراپ  هلبود  ینعی : تقادص 
 ! تسا هدیشک  ّدق  نامهاگن ، ِناوخشیپ  تشپ  زا  هک 

ییوگتسار هب  طقف  ات  دنا ، هدیشک  اه  هنیآ  يور  هب  لزا  زا  هک  ینیرولب  دیفس و  هحفص  ینعی : تقادص 

! سب دشیدنیب و 

ییوگتـسار یتسار و  زا  اـه  يدرمناوج  ماـمت  هشیر  هک   (1)« ِِهتَءْوُُرم ِرْدَق  یلَع  ُُهقْدِـص  ِِهتَّمِه و  ِرْدَـق  یَلَع  ِلُجَّرلا  ُرْدَـق  ینعی : تقادـص 
! تسا

ار هچ  نآ  مدنـسپ  : » ینعی تقادـص  زاجم ! تقیقح و  ِقلطم  رایع  ینعی : تلادـع ! قشع و  يوزارت  گنـس  مه  هفک  ود  ینعی : تقادـص 
«! ددنسپ ناناج 

هک نینوخ  يزور  مین  رد  تقیقح  دشر  ینعی ،: هّللا » ّالا  هلا  نَأ ال  ُدهـشَا  : » همزمز نیـسپاو  ینعی : جورع ! خرـس  ناکلپ  ینعی : تقادـص 
! مالسلااهیلع بنیز  هنابیرغ  عادو  نیرخآ  رد  ینامسآ ، یّسح  رولبت  ینعی : درک ! همیب  ار  ناگدازآ »  » فرصم خیرات 

! هفوک هرامالاراد  رد  مالسلااهیلع  بنیز  نیشتآ  ياه  هبطخ  ِتبالص  زا  يوترپ  ینعی :

یگدنز تاظحل  زا  يا  هظحل  ینعی : خیرات ! نیرز  ياه  هبیتک  رب  دبا  ات  هدش  تبث  مالـسلااهیلع ! ارهز  ّتیمولظم  دوجو  ینعی : تقادص 
! ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیگآرطع  ياه  مّسبت  زا  یتمـسق  ینعی : لتاق ! اب  نتـشیوخ  ياذغ  میـسقت  ینعی : مالـسلا ! هیلع  یلع 

یم ورف  شتافـص »  » فیـصوت رد  نابز ، هک  يراگدـیرفآ  هلـالج ؛) ّلـج   ) راـگدرورپ سدـقم  تاذ  راونا  زا  ییّـالجت  ینعی : تقادـص 
«! تاذ  » هب دسر  هچ  ات  دنمام ،

! دناوخ شیوخ ، نالوسر  ناربمایپ و  تافص  نیرتهب  داد و  رارق  تیناسنا »  » رایعم نیرترب  ار  تقادص »  » هک يراگدیرفآ 

.ُمیظَعلا ُیّلَْعلا    ُ هّللا َقَدَص  تفگ : هناعشاخ  دیاب  طقف  شسدقم ، تاملک  ِیمامت  لباقم  رد  هک  يراگدیرفآ 
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يریدق نیسحدمحم  / اه تلیضف  مامتا 

كاخ رد  اهنت  هک  تسا  یلگ  ناسنا ،» لامج  لامک و  يابیز  سابل  «، » ناـمیا هناـخ  مکحم  نوتـس   » و تسا » لدـع  ردارب  «، » تقادـص »
.دیور یم  هتسراو  ياه  لد  كاپ 

، قالخا ياه  لگ  همه  دنرب و  یم  کشر  شا  یلالز  صولخ و  هب  اه  هلاژ  همه  هک  یکاپ  دنلب و  هژاو  هچ 

.دننز یم  هنیس  رس و  هب  ار  وا  توارط  رطع و 

.تسا هداتفا  ایر و  یب  نونجم ، دیب  ياه  هخاش  یگشیمه  عوکر  لثم 

یم تسم  شزیگنا  لد  هحیار  زا  سای  .دور  یم  رامـش  هب  یگدـنز  ریواصت  نیرتاـبیز  زا  اـه ، یبوخ  موبلآ  رد  قدـص  سورع  سکع 
.دنک یم  تیاکح  شندوب  یمدرم  یکاخ و  زا  ناراب ، شوخ  زاوآ  دوش و 

رد ایر ، غورد و  فارحنا  کچیپ  .دـشخب  یم  یگزات  افـص و  یگدـنز ، غاب  هب  اـعد ، هجوت و  زبس  لـصف  رد  تقادـص  هتوبلگ  شیور 
دـشر ترطف و  هیاپهوک  زبسرـس  هنماد  یناری  ثعاب و  یتسار ، ِیگدرمژپ  سکعرب  دریم و  یم  دـهد و  یم  ناج  اـبیز  نبلگ  نیا  هیاـس 

ياه هقهق  اـب  هک  ییاـه  فلع  دوش ؛ یم  تشز  تافـص  رظنمدـب  هزمدـب و  خـلت ، ياـه  فلع  یناطیـش  مسبت  اـه و  يدـب  یّمـس  چراـق 
گربلگ هتـسد  هب  هنـسرگ  گرگ  نوچ  دـنزیر و  یم  لئاضف  ياه  لگ  هدوشگ  ماک  هب  ار  دوخ  نارکوش  رهز و  ياـه  ماـج  ناـشّومن ،

گنت موقلح  زا  ار  تاجانم  نیریش  ناج  دوخ ، یخلت  اب  هک  ییاه  فلع  دنرد ، یم  ار  ناشکزان  بلق  دننک و  یم  هلمح  اه  یکین  ياه 

.دنشک یم  نوریب  زاین  زار و  ياه  هچنغ 

اب هک  ییوتـسرپ  دوش ؛ یم  هداد  یگدـنز  هب  تکرب  قزر و  راهب  يداش و  لصف  هدژم  نمؤم ، لد  نامـسآرد  قدـص  يوتـسرپ  زاورپ  اب 
دنوادخ دهد و  یم  نمؤم -  بلق  ادخ -  مرح  یبآ  ياضف  هب  یقالخا  تاکلم  دیفس  نارتوبک  هتسد  هتسد  ندیـسر  زا  ربخ  شروضح ،

! دیشک یم  سفن  نامیا  غاب  رد  هک  ییاه  لگ  يا  دنیامرف : یم  هک  اج  نآ  هتـشادرب ، قدص  يابیز  سیدنت  زا  هدرپ  بوخ  هچ  نامحر ،
؛ تسا هدرک  دوخ  حراوج  لد و  نت  رب  ار  افـص  قدص و  دیفـس  كزان و  يابق  هک  دینک  ادـتقا  یلگ  هب  ار  دوخ  يایر  یب  قشع و  زامن 

َعَم اوـُنوُک  َو    َ هـّللا اوـُقَّتإ  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  اـَـهُّیَأ  اــی  : » هـتفرگ دوـخ  شوـغآ  رد  ار  یتــسار »  » سیفن رهوـگ  شبلق ، هچقودنــص  هـک  نآ 
(1) «. َنیقِداّصلا
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لاصو دهش 

ییاضر هدیمح  / رتسکاخ نوخ و  كاخ و  رد  هدیچیپ 

! ربب دوخ  هارمه  ار  همه  تا ، هدیکشخ  همقمق  تا و  هیفچ  تدنب ، یناشیپ  تا ، حیبست  ترهُم ، تکالپ ،

؛ دیآ یم  هراپمخ  يادص  .دـشک  یم  زارد  تیور  هبور  زیرکاخ ، دـنور و  یم  هژر  تا  هدـماین  ياه  هظحل  يور  هب  ور  هتفر ، ياه  لاس 
لاب نامسآ  رد  اهوتسرپ  زا  يا  هتسد  دریگ و  یم  نوخ  يوب  تکالپ  دعب ، و  نیسح - » ای   - » راشفب شوغآ  رد  رت  مکحم  ار  تلـسلسم 

.دنریگ یم 

.دیآ یم  هدروخ  ناراب  كاخ  يوب  دنز ؛ یم  هشیمه  زا  رتدنت  ناراب ، دنوش و  یم  زاب  تزاورپ  ياه  لاب 

دـشوج و یم  نوخ  رد  ّطش  رت ، تفرط  نآ  يرامـش و  یم  ار  اهرّونم  يریگ ، یم  رظن  ریز  ار  نامـسآ  .دور  یم  یهایـس  تیاـه  مشچ 
نینوخ رس و  یب  ياهرکیپ  لحاس ، رد  فده  یب  هتخوس ، ياه  ملب  .دنز  یم  جوم 

.دنریگ یم  رپ  مارآان ، نامسآ ، رد  یمخز  رپ  لاب و  نارتوبک  و 

، دزوس یم  تندـب  درازآ ، یم  ار  تنت  رادراخ ، ياه  میـس  .يدـنب  یم  مکحم  ار  تنیتوپ  دـنب  دزرل ؛ یم  نیمز  دـیآ و  یم  ادـص  زونه 
یم مشچ  دـتفا ، یم  كاـخ  رب  تیور  هبور  هتخوـس ، ياـه  لـخن  دـشک ، یم  هزوز  ترـس  رد  هراـپمخ  يادـص  دـنک ، یم  درد  ترس 

رتسکاخ ار  كاـخ  کـئالم ، هآ  ییوگ  تسا ؛ هتفرگ  شتآ  كاـخ ، زا  يا  هشوگ  هم ، نوخ و  دود و  يـالبال  اـهرود ، نآ  یناـخرچ ،
.درک دهاوخ 
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، دوش یم  هلاـچم  تیاـپ  ریز  كاـخ ، .تسا  مکحم  تدـنب  یناـشیپ  یـشک ، یم  تا  یناـشیپ  يور  یتسد  يدـنب ، یم  ار  تیاـه  مشچ 
ادخ هب  هشیمه ، زا  رت  لاحشوخ  وت  دراپـس و  یم  ادخ  هب  ار  وت  تسد ، رد  هنیئآ  نآرق و  بآ و  دزیر ، یم  کشا  تیور  هبور  تردام ،

.ینک یم  رکف 

.دنازرل یم  ار  تبلق  لیمک ،»  » يادص دنز ، یم  ادص  ار  وت  توکلم ، تسا ، هدرک  زارد  تیوس  هب  ار  شیاه  تسد  نامسآ ،

ییاهتنا یب  رد  دعب  نیسح و  ای  هلولگ ، يادص  دبنج ، یم  یحبش  یهایس ، رد  يوش ، یم  رود  زیرکاخ  زا 

هراپ یحیبست  هتشونان ، يا  همان  هتسکش ، يرهم  كاخ ، يور  ینوخ  یکالپ  زونه  اّما  دنور ، یم  الاب  دنریگ و  یم  جوا  نارتوبک ، زرم ،
.دنز یم  ادص  ار  وت  داب  رد  يا  هیفچ  هدیکشخ و  يا  همقمق  ینوخ ، يدنب  یناشیپ  هراپ ،

« نُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  اتاْومَا    ِ هّللا ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبِسْحَت  «َو ال 

یمیقم بیبح   .../ توراب شکرت و  راد  ریگرد و 

!؟ دوب نم  ياه  مشچ  رد  وت  ياه  کشا  هک  يدوب ، هدمآ  اجک  زا 

رد تا  هیفچ  .دهد  یم  ار  وت  يوب  زونه  هک  یندیم  یتفر ، نادیم  نینوخ  بلق  ات  توراب ، دود و  هاگ 

.دیوگ یم  هصق  زوره  دوش ، یم  نخس  مه  نم  اب  میارب  زور  ره  هک  يا  هیفچ  تسا ، نم  ناتسد 

لابند مدقم  طخ  ات  ار  وت  ياه  مدق  مناوخ و  یم  تداهـش  هب  ار  رگنـس  یکاخ  هظفاح  نونکا  سپ  مسیونب  ار  وت  تارطاخ  مهاوخ  یم 
...دولآ نوخ  یکالپ  زاورپ و  بوخ  يوب  منک ، یم 

یم رپ  بل  ریز  رکذ  اب  ار  تگنفت  یلاخ  باشخ  هک  هاگ  نآ  .درک  ادـخ  میدـقت  ار  وت  هک  دوب  مدـقم  طخ  نیا  هک  مبای  یم  رد  کـنیا 
.یتفاکش یم  ار  نمشد  بلق  »ت ، ربکا هّللا   » ره اب  يدرک و 

رادید هب  ار  وت  تسب و  شفت  نوخ  تا  یناشیپ  رب  یتشاذگ و  نیمز  رب  رس  تا  هدجس  رد  هچملش ، تعـسو  هب  يدرک  نهپ  يا  هداجس 
، يدیرفآ وت  هک  ار  تاظحل  نآ  رورغ ، رپ  الاح ، نم  دناسر و  تراگدرورپ 

.منک یم  هراظن 
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نم الاح  .دـنا  هدـناوخ  تونق  وت  اـب  اـهراب  اـهراب و  هک  دـنک ، یم  ار  وت  ياوه  ناـشلد  زونه  دنـسانش و  یم  بوخ  ار  وت  اـه  بش  همین 
ياه بش  يارب  مزاس ، یم  ییاه  هراتس  نآ ، ياه  هکت  زاو  منکش  یم  ار  دیشروخ 

.راگدرورپ اب  وت  ییاهنت 

.دناوت نوخ  ياه  هرطق  هرطق  رادماو  ار  ناشاه  سفن  هک  دننادب  ناگمه  ات  منزب  راج  مسیونب و  ار  وت  تارطاخ  مهاوخ  یم 

زا نم  اـب  هک  یباـتک  نآ ، رب  هدـیکچ  نوخ  ياـه  هرطق  تسا و  وت  هتـشونان  هماـن  تیـصو  تا ، هتـشغآ  نوـخ  هب  هیفچ  نوـنکا  مردارب !
.دیوگ یم  نخس  يرادیاپ  تماقتسا و 

تناتـسد زا  اداـبم  اـت  یتـفر  تداهـش  يوس  هب  زیخ ، هنیـس  هتـسهآ و  .داد  یم  كاـخ  بوخ  يوب  تا  هنیـس  یتـفر ، هک  یتـقو  مردارب !
شوغآ رد  ار  وت  نامـسآ ، دسر و  ارف  رادـید  هظحل  ات  يدادـن  هار  اه  مشچ  هب  ار  باوخ  يدـنام و  راظتنا  رد  هک  اه  بش  هچ  .دزیرگب 

، تا هتسشن  صقر  هب  نانت  یبآ  رانک  رد  دریگ و 

.دناشنب

دننک یم  همزمز  ار  وت  هنادواج  دورس  دنیآ ، یم  اه  هرطاخ  بونج  زا  رجاهم  ناگدنرپ  هک  راهب  ره  نونکا 

، تسا روانش  نآ  رد  رورغ  هک  ینامشچ  اب  دنک و  رارکت  میارب  ار  وت  ناتساد  ات  مور  یم  تا  هتـشغآ  نوخ  هب  هیفچ  غارـس  هب  زاب  نم  و 
يرادیاپ هب  ارم  ناردارب  ارم و  هک  منیشن  یم  هراظن  هب  ار  وت  ملایخ  رد 

.یناوخ یم  ارف 

توراب شکرت و  راد  ریگ و  رد 

يدیلپ ياه  مشچ  هک  یتقو 

دنهد یم  داب  ار  وت  مان  هنانمیرها 

وش مشخ  نازورف  ياه  هلعش  زیخرب و 

زیرب ناشناشیرپ  رازن  رکیپ  رب 

.زیخرب ...زیخرب 
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مادقا ینارماک  دمحم  / هلمح ياه  بش  زمر 

هنیآ اپارس  .هدش  هدیشک  شتآ  هب  راهب  يوب  ناراب ، توراب و  دنهد و  یم  ناراب  توراب و  يوب  اه  هژاو 

.میوش یم  يراج  اهدور ، رکیپ  عییشت  رد  یناریح ، ياه  هچوک  رد  میشوپ و 

هب رید  هچ  میدرب و  دای  زا  ار  شیوخ  دوز  هچ  هک  سوسفا  رازه  فیح و  دـص  اما  تسه ! نامدای  یگنـشت ، هاگولگ  ِناراب  هلولگ  زونه 
.تنحم هرطاخم و  بادرم  رد  هدناماو  مییام ، نیا  کنیا  و  ار ؛ نارای  لالز  ياه  همزمز  میدروآ ، رطاخ 

هلومحم ات  میا  هدرک  شیوخ  نادجو  ِیسرزاب  تسپ  هب  تُشپ  هک  مییام  نیا  زاب  داسف و  قسف و  بیرف و  رد  هتفر  ورف  مییام ، نیا  کنیا 
.میریگب هدیدن  ار  هحلاصم  تحلصم و  ِكوکشم  ياه 

طاقن نیرترود  ات  تسد  هب  تسد  هاـم ، نتفر  نیم  يور  رب  هرطاـخ  اـه ، بش  دـشوج و  یم  باـتفآ  ِنامـشچ  رد  باذـم  برـس  زونه ،
.ددرگ یم  دخرچ  یم  نوزحم ، ِناگراتس 

.دندش یمن  دوبان  یلو  دندش  یم  دود  هک  ییاه  نآ  نکش ؛ طخ  ياه  هنیآ  ياهزور  ریخ ! هب  شدای 

.یلد مهو  دوب  تیمیمص  نامیاه  لد  رازاب  جیار  هکس  هک  ییاهزور  ریخ ! هب  شدای 

ياه هاچ  دناد و  یم  هنی  دم  ياه  هچوک  ار  نآ  زار  هک  يزمر  مراد ، رطاخ  هب  زونه  ار  هلمح  ياه  بش  ِزمر 

یمن يا  هدـنریگ  رادار و  چـیه  هک  دـندوب  ییاهزور  یلع ، ای  نیـسح و  ای  همطاف ، اـی  ارهز ، اـی  .هفوک  ياـه  ناتـسلخن  دودـنا و  تبرغ 
.تسا لد  اهنت  قشع ، هاگیاپ  هک  دنک  لابند  ار  اه  نآ  در  تسناوت 

، رادـید نشور  يادـص  زج  دـندرک و  یم  سابع  تشد  ِرذـن  ار ، شیوخ  ياه  همقمق  منارگنـسمه ، هک  ییاهزور  نآ  ریخ ! هب  شداـی 
.حبص دهاش  بش و  ِيانشآ  دوب و  رون  منبش  هتفیش  هناقشاع ، ِهوکش  اب  ياه  مشچ  .دندیشون  یمن  چیه  دندینش و  یمن  چیه 

رس هب  ياه  مسبت  ياشامت  هب  میدرب و  یم  بقع  هب  رگید  راب  کی  ار  خیرات  هنودرگ  دش  یم  شاک  يا 

ِشزومآ هب  دنتخادرپ و  مخز  لیصحت  هب  راثیا ، قشع و  هاگشنادرد  هک  ینانآ  ياشامت  هب  میتسـشن ؛ یم  ناگدیـسر ، دیـشروخ  همـشچ 
.دنتخاب لد  یگشیپ ، باتفآ 
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.دندیچ ار  تداهش  ییوردیپس و  ِخرس  بیس  هاگزیتس ، هداّجس  زا  منارگنسمه ، ابیز  هچ  هک  ریخ ! هب  شدای 

یظفاحادـخ ِسیخ  ناـیرج  تسد  هب  ار  نآ  منک و  ادـج  متارطاـخ  هچرتـفد  زا  ار  ما  هدـش  یطخ  طـخ  ياـهاطخ  مهاوخ ، یم  کـنیا 
ناکت تسد  اه  هدـنرپ  مامت  يارب  کشا ، یناب  هدـید  لکد  ِزارف  زا  مدـنبب و  راـبگر  هب  ار  یهاـبت  کـیرات و  ِبش  مهاوخ  یم  .مراپـسب 

.مهد

.دایز نتشیوخ  اب  منک و  مک  رون  اب  ار  ما  هلصاف  مهاوخ  یم 

، البرک ياقـس  دای  هب  کشا  یتسد  فک  منک و  ییاس  هبج  مهن و  كاـخ  رب  نیبج  تراـسج ، تأرج و  زا  يراـب  هلوک  اـب  مهاوخ  یم 
.منک اه  هدنرپ  رذن 

دش بارخ  مغ  زا  لد  دیسر و  بل  هب  ناج  نوچ  »

« رای قارف  زا  هاکب  نامن و  وگ  زین  نت 

: هک منزب  دایرف  ما  هدیکورچ  يادص  اب  مدرگ و  زاب  رون  هب  مهاوخ  یم 

دیروایب ار  ینمی  رجنخ  میمخز ، »

« دیروایب ار  ینز  هنیس  ياهریجنز 

مامت زا  ملد  هک  مراشفب ، تخس  مراذگب و  تقیقح  تسد  رد  ار  میاه  تسد  میاشگب و  تیعقاو  تمـس  هب  ار  میاه  مشچ  مهاوخ ، یم 
هب ما  هیفچ  هارمه  هب  بش ، ره  ات  مراذـگب ، اه  هرجنپ  تشپ  رد  منک و  هنوپ  زا  ُرپ  ار  اه  هکوپ  مهاوخ  یم  .تسا  هتفرگ  خـلت  ياهرارکت 

.مورب یباتهم  ياه  کشا  ِيروخاوه 

.مشکب نوریب  نامز  رکیپ  زا  ار  هدروخ  شکرت  ياه  هیناث  گرم ، ياه  هظحل  راجفنا  رد  متـسیاب و  اه  هبرقع  مامت  يور  هب  مهاوخ  یم 
«. موش هدایپ  مهاوخ  یم  دیراد ، هاگن  ار  نامز  : » میوگب متسیاب و  اه  هبرقع  مامت  يور  هب  مهاوخ  یم 

مادقا ینارماک  دمحم  / خرس ياه  نامیا  دهاش 

.يدیشچ ار  تداهش  دهش  يدرک ، هراپ  ار  تراسا  ریجنز 

!؟ يدرک زاورپ  تداهش  دوهش و  نامسآ  هب  ور  هرجنپ  نیمادک  زا  خیرات ! بوبحم  يا  ماوت  اب 

اب يداشلد !؟ نینچ  نیا  هک  يداهن ، اشگلد  نیمادـک  ِورگ  رد  لد  يدیـشاپ ؛ دوخ  هرهچ  رب  تبرغ  درِگ  یتشذـگ و  دـبعم  نیمادـک  زا 
! شوپ خرس  ِنیشن  شرع  يا  ماوت 
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! ام رب  ياو  ادرف ، میتسه و  ام  اهنت  زورما  ام و  يدوب و  وت  زورید 

!؟ میاتسب ار  وت  تمظع  ناس  هچ  منک و  شیاتس  ار  وت  هنوگچ 

.دنیشن ار  تلد  رد  هتفهن  ياهدایرف  سک  چیه  دیمهفن و  ار  تهاگن  نیسپاو  شمارآ  سک  چیه 

، تنایرگ هشیمه  رسمه  هب  ار  تدنب  رس  هیفچ و  مهد و  یم  ترظتنم  هشیمه  ردام  هب  ار  تنیتوپ  هلوک و  هدنام ؛ نیمه  اهنت  وت ، مامت  زا 
؟ منک هچ  ار  تحیبست  هداجس و  مهدب ؟ هک  هب  ار  تا  همقمق  كالپ و 

!؟ تنادواج هسامح  زا  هدز  تفگش  دیشروخ ، قفا  کی  دناوت و  زاورپ  ریسا  هدنرپ  نامسآ  کی  هک  یتسیک  وت 

!؟ وت ربص  زا  ّریحتم  بویا ، ایند  کی  تسوت و  رطع  ِشوهدم  وب ، بش  ناتسلگ  کی  هک  یتسیک  وت 

هیآ يدز و  زیرکاخ  هب  ار  دوخ  قشع ، نامیا و  لغب  کی  اب  تریغ و  بّصعت و  تشم  کی  اب  تماهـش ، تراـسج و  زا  يراـب  هلوک  اـب 
.یتشاد او  توالت  هب  ار  نامیا  ياه 

.دنروخ یم  كرت  وت  دای  زا  ریدقت  ياه  هنییآ  دنیرگ و  یم  وت  گوس  رد  تماهش  ياهرهش  مه  زونه 

! ام رب  ياو  ادرف  میتسه و  ام  اهنت  زورما  ام و  يدوب و  وت  زورید 

! لالز روبص  يا  لابکبس و  دیهش  يا  نامیا ، دیهش  يا 

«. ههوکود  » نامسآ نارتوبک  یمخز  ياه  لاب  دهاش  و  ینینح »  » و دُُحا »  » ياه مخز  لگ  هاوگ  وت 

.دنیوپ یم  ار  وت  ِعیسو  هنیس  اه ، تعسو  همه  دننز و  یم  هسوب  تدنلب  ناش  رب  اه ، هلق  همه 

! دروخن هطوغ  ایرد  رگم  تهاگن  ياه  هظحل  نیرخآ  شمارآ  دروخن و  هطبغ  قشع  رگم  وت  شطع  ِبات  چیپ و  رد 

یم نانک  هدنخ  دشاب ، وت  روضح  زبس  يوب  هک  اجکره  مییرگ و  یم  تنازوس  هنیس  ربارب  رد  میدنخ و  یم  وت  نامـشچ  قوش  ربارب  رد 
.مییرگ

.یتخومآ ام  هب  خرس  بهتلم و  كانزوس و  ینتفر  رد  ار  ندرم  خرس  نتسیز و  خرس  وت 

.ار زاورپ  میسن  هب  میسن  یتخومآ و  ار  ندوب  خرس  هلعش ، هلعش 

.يداتسیا توادع  ياه  هراپمخ  ندش  یشالتم  ربارب  رد  يدرک و  تمواقم  تلاهج ، ياه  نیم  راجفنا  لباقم  رد  وت 
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یکدوک ياه  باوخ  رد  هک  تسناد  یم  یـسک  هچ  يدییاس و  زیرکاخ  غاد  ِكاخ  رب  ار  تنینوخ  یناشیپ  یتقو  دوب ، وت  اب  یـسک  هچ 
!؟ يدید یم  ههبج  باوخ  مه  تا 

.مدینش ار  یتوکلم  ینامسآ و  ياهزاوآ  ترتسکاخ ، زا  مدید و  ار  تزبس  نامیا  وت ، خرس  نوخ  رد  نم 

تفرگن يزابکاپ  قیرط  وت  نوچ  سک 

تفرگن يزارفرس  ناشن  مخز ، اب 

تفگش وت ، نوچ  یسک  اروالد  شیپ  نیز 

تفرگن يزاب  هب  ار  گرم  تیثیح 

، ناراب ياج  هب  دوب و  خرـس  شیاهراهب  هک  زیرکاخ ! يرآ  تخیر ؛ یم  ورف  زیرکاخ  رـس  رب  هک  زاـین  زا  دوب  یناراـب  تهاـگن ، راـبگر 
.اه مخز  ِرابگر  اهریبکت و  کیلش  اه و  شکرت  ِموجه  اه و  گنشف  دایرف  دوب و  وا  هک  هاگ  نآ  .تخیر  یم  ورف  شرس  رب  شتآ 

!؟ ینامز تیثیح  وت  هک  مینک  لامیاپ  ار  وت  نوخ  هنوگچ  و  یخیرات » ِبلق   » وت هک  مینک  شومارف  ار  وت  هنوگچ 

! یتخیر اهزیرکاخ  رب  ار  شیوخ  هرطق  هرطق  هناقاتشم  نینچ  نیا  هنوگچ  يدوبن ، راچد  قایتشا  درد  هب  رگا 

!؟ يدوب َتنامسآ  هب  ور  هداجس  لابند  هب  رت  هناقاتشم  خرس ، ِياه  شتآ  ِشراب  ریز  رد  هنوگچ  و 

.ینیرت هناهب  وت  هک  وت  ربارب  رد  میا  هدمآرد  وناز  هب  ینیرت و  کیدزن  وت  هک  وت  زا  میا  هدنام  رود  ام 

ار نامسآ  ياه  هزاورد  رگا  يدرک  یمن  او  »

« دش یمن  او  قشاع  ياهوتسرپ  ِلاب  زا  دنب 

.تخومآ وت  زا  ار  شا  يراوتسا  هوک ،

كانشطع نابل  رب  ار  يزوریپ  ياه  هدنخ  نابوک ، ياپ  یتقو  دوب ، ابیز  هچ  تا و  هنهک  ياه  مخز  رب  دوب  یمایتلا  تبُرت ، توراب و  يوب 
! یتخاس یم  يراج  تکشخ  هشیمه  و 

یم هرهچ  یگنادرم  هک  اـجکره  دـنک و  یم  ملع  دـق  تماهـش ، هک  اـجک  ره  تسا ، یبآ  نامـسآ  هک  اـجکره  رواـنهپ ، راـید  نـیا  رد 
هشوگ ره  رد  هدیدغاد ، ياه  قیاقش  نانوچ  هک  تسوت  كاپ  نوخ  دچیپ و  یم  رهـش  ياه  هچوک  رد  هک  تسوت  نامیا  رطع  دنایامن ،

! زات کبس  دیهش  يا  دیور ، یم 

دوب نیگنس  اه  هظحل  هنامز  شود  رب  »
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دوب نیگمغ  نامسآ  نیمز و  دیشروخ و 

دیهش ِتوبات  هفوکش  لگ و  فوخ و  زا 

« دوب نیگنر  اه  تسد  ِدنلب  جوم  رب 
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ار قشع  ِیبآ  تا ، هتسکش  ِبلق  اب  يدرک و  هراظن  ار  تیاهادرف  ینشور  نیقی ، مشچ  اب  هناقشاع  هچ 

، تدتمم ياه  هاگن  درک و  یم  نیز  ار  تا  هناقشاع  رفس  بکرم  تخرس ، ياه  تسد  ابیز  هچ  يدومن ! سح 

.تفگ یم  عادو  ار  تا  یگدنز  ِياهراهب 

وت

يراد ارهز  هدجس  نیرتزبس  رد  هشیر  »

يراد احیسم  حور  زا  رت  كاپ  یسفن 

تشاد وت  ياپ  اج  ندیسوب  ترسح  نامسآ 

« يراد اومأم  لزنم و  لزغ  رهش  رد  هک  وت 

یجنپ هجیدخ  /؟ ندنام ای  نتفر 

ناتیاه یگتـسبلد  هک ، نآ  یب  ندنام ! ای  نتفر  رد  ...دینک ،  گنرد  يا  هظحل  هک  نآ  یب  ...دینکدیدرت ،  يا  هظحل  هک  نآ  یب  دـیتفر ،
.قیمع یهارکا  ندنام ، رد  دیتشاد و  بیجع  یباتش  نتفر ، رد  ...روراب ،  ار  ناتیاهوزرآ  دینک و  رورم  ار 

دنلب كاخ ، زا  ندنک  لد  هداج ، نیا  رخآ  دیدوب  هدیمهف » ، » دیدیـسرت یمن  ...زا  رفـس ، زا  هد ، اجزا  تسا ، تسرد  هار ، دیدوب  نئمطم 
.تسا زاورپ  نتفرگ و  جوا  ندش ،

ناتسلگ امش  يارب  شتآ  ...اّما  دیتفر ، زاوشیپ  هب  راو  لیلخ  هنوگ  نیا  هک  دیدید  یم  نیقی  دیدید ؛ یم  ناتسلگ  گنج ، شتآ  رد  امش 
...دیتفرگ رُگ  امش  .دش و  باذم  شتآ  ....تخوس  امش  قشع  مره  رد  شتآ  دش ،

اهر اه  یگتسباو  زا  ندیرب  لد  اه  یگتـسبلد  زا  .دیدیراب  شتآ  نمـشد  رـس  رب  دیدرک و  ناروف  دیدیـشک ، هنابز  خیرات  هناهد  زا  امش 
قـشع نیا  انیقی  امـش  دشاب و  نایم  رد  یگرزب  قشع  ياپ  دیاب  امتح  .دشاب  نایم  رد  یگرزب  قشع  ياپ  دیاب  تسا ! تخـس  یلیخ  ندش 

.دوب يّرس  رس و  وا ، قشع  امش و  لد  نایم  انیقی  .دیدیمهف  ار 

امتح امش ، دناد و  یمن  راوازـس  ار  سک  ره  قشع  دنک ، یم  نیچلگ  قشع  دنک ، یم  باختنا  قشع  هک  ...دیدوب ، قشع  هدیزگرب  امتح 
.تسین نتفر »  » يانعم هب  هشیمه  نتفر ، هک  دیدید  ندنام  نیرتهب  ار  نتفر  هک  دیتفر ؛ هک  دیدوب  راوازس 

! دیدیمهف ار  زار  نیا  بوخ ، هچ  امش ، و  تسا ! نتسیز  نیرت  هنادواج  گرم ، یهاگ 
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دندید ار  ادخ  دوخ ، لایخ  يوس  نآ 

دندیشون الب  وا  لاصو  ماج  زا 

قشاع ياه  هراتس  نیرتدیشروخ 

دندیشوپ ار  بورغ  زا  ینهاریپ 

ار امش  ههبج  دروآ ؟ ناتلد  زور  هب  هچ  گنج  درک !؟ هچ  امش  اب  ههبج  نتشذگ !؟ ناج  زا  لیلد  تسیچ ؟ قشع  همه  نآ  زار  یتسار  هب 
، هداس فرح  راهچ  نیا  هژاو ، نیا  تساجک ؟ ههبج  رگم  ًالصا ، ههبج ؟ زاین  امـش  ای  دوب  امـش  زاین  ههبج  ار ؟ ههبج  امـش  ای  درک  قشاع 

؟ تساجک ات  ههبج  ورملق  دراد ؟ تعسو  ردق  هچ 

ياه هرطاخ  رد  زونه  هک  تسا  ناهن  هملک  نیا  رد  يزار  هچ  مناد ! یمن  اعقاو  دنزاس ؟ یم  ههبج  ناقشاع  ای  تسا ، رورپ  قشاع  ههبج ،
! دشک یم  لابند  هب  ار  يرایسب  ياه  هاگن  زونه  دراد و  هناخ  يرایسب  ياه  بلق  رد  دراد ، نایرج  يرایسب 

...دیاش دندرک ! یم  سمل  ار  ههبج  دیاب  ادهش  دیاش  تسا ! تشهب  هزاورد  ههبج ، دیاش 

ییاوه ار  لد  ههبج  دنک ، یمن  قشاع  ههبج ، دزاس ! یمن  دیهـش  هشیمه  ههبج ، دزاس ! یمن  دیهـش  ههبج  هک  منئمطم ! زیچ  کی  زا  یلو 
..دنک ییاوه  ار  لد  ات  دشاب  تداهش  ياوه  زا  رپ  دیاب  ههبج  دیآ ؛ یمن  رب  شتسد  زا  يراک  چیه  ییاهنت  هب  ههبج  دنک ، یمن 

.دنک قشاع  ار  ناج  ات  دشاب  ادخ  میرح  دیاب  ههبج 

«. دزاسب دیهش  ات  دشاب  قح  دیاب  ههبج 

هوزق اضر  یلع  / تریغ ود  نآ 

... (1) تریغ ود  نآ 

نییّیلع شوپزبس  یبآ ، مّسبت  يا 

نیشنب یمک  ام  شیپ  ییآ ، یم  تشهب  زا 

دنناوخ یم  هحون  وت  رد  نافوت ، ردارب  يا 

نیدرورف ياهربا  هام ، نابآ  ياهداب 
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تسا بوقعی  رابت  زا  ددنخ ، یم  هیرگ  هک  نیا 

نیماینب دنفسوی و  بایان ، ِتریغ  ود  نآ 

دندوب رگد  يا  هلعش  کیره ، انشآود  نآ 

نیا ینعی  باتهام  نآ ، ینعی  باتفآ 

! نیسای فص ! دعر ! دعر ! نیهاش ، کی  غالک ، دص 

نیم يور  هتفر  هام  دیتسرفب ، هتشرف  کی 

درک دیاب  قشع  برض  رازاب ، نیا  رد  نیا  زا  دعب 

« نیدلا نیز   » مان هب  مه  يزارخ »  » مان هب  مه 

نایمیکح تاداسلازانهم  / اه هلال  رمع 

دش مامت  نامسآ  مشخ  ریز  نوگژاو ، ياه  هلال  رمع 

دش مامت  ناقشاع  ياه  فرح  رظتنم ، مشچ  دوجو  اب 

گرم هب  ور  راو  بیرغ  اه  هیاس  یگدنام ، هار و  ناوراک و 

دش مامت  ناوراک  ياپ  هب  اپ  باتفآ ، بورغ  ات  هداج 

سیخ ياه  هنوگ  درد ، هاگماش  نیسپاو ، خرس  ياهزور 

دش مامت  ناهگان  تسکش و  ات  تفر ، توکس  زا  يراب  ریز 

اه هدیصق  زا  یتابث  یب  ِّدر  هرطاخ ، ریسم  رد  دنام 

؟ دش مامت  نآ  نیا و  ِّمذ  حدم و  فرح ! نامدرم  مارَم ! یب 

« ْلیمَج یِلا  ًَهبُْرق   » ياه مخز  اه ، مخز  مارتحا  هب  ام 

دش مامت  نامتوکس  هزور  نامرعش ، مامتان  تیب 
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نوتیز مخز 

یناهارف یناچیم  يدهم  / دنتسین گنس  طقف  اه  گنس 

.مینک یم  تباث  دنتسین ؛ گنس  طقف  اه  گنس  رگید 

.دنا هتشابنا  مه  يور  هایس ، ياه  گنس  زا  هچراپکی  هک  ییاه  هرخص  هب  مرگن و  یم  اه  هوک  اه و  تشد  هب 

دـنا و هدـش  هداز  يا  هقعاص  هب  دـیاش  هچراپکی ، ياه  هرخـص  زا  زور  کـی  هک  یفرـصم  یب  ياـه  گنـس  دنگنـس ؛ زا  یگمه  يرآ !
دنیآ و یم  .دنوش  یم  لدب  كاخ  هب  يرابیوج  ریسم  رد  مه  يزور  تبقاع ،

.دنا هداد  ماجنا  يراک  هچ  دننادب  هک  نآ  یب  دنور ؛ یم 

لزان نامسآ  زا  فوخم ، ياه  هرخص  نانوچ  اما  دنگنس ، هراپ  .دنتـسین  هنوگ  نیا  تسا  يرید  هک  مسانـش  یم  ار  ییاه  گنـس  نم  اما 
اه تسد  اب  هک  ییاه  گنس  مسانش ؛ یم  ار  ییاه  گنس  نم  .دنشاب  دیاب  نیشن  گنس  هک  ییاه  هدرگ  رب  دننیـشن  یم  ورف  دنوش و  یم 

تـسد هک  نانچ  نآ  دـنوش ؛ یم  باترپ  شیوخ  قایتشا  هب  هک  ییاه  گنـس  .هدرک  هرگ  ياه  تشم  اـب  دـنا و  هتفرگ  وخ  تسا  يرید 
سح ار  نانآ  نزو  یتح  أدبم ،

.درک دهاوخن 

ریسم و هک  ییاه  گنس  دوش ، یم  کیلش  یمخز  یناتشگنا  گنفت  زا  يا  هلولگ  نانوچ  کی ، ره  هک  مسانش  یم  ار  ییاه  گنس  نم 
.دننک یم  انعم  ار  هقعاص  شیوخ ، ریسم  رد  هاگ  نآ  سپ  دنک ، ناشیرای  یتسد  تسا  یفاک  اهنت  .دنسانش  یم  بوخ  ار  دوخ  دصقم 
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ییوگ دنیآ ، یم  دورف  هلـصاف  یب  زیرکی و  نانچ  سپ  .دنوش  یم  هبتـشم  یهاگ  ناراب ، تارطق  اب  هک  مسانـش  یم  ار  ییاه  گنـس  نم 
بوضغم ار  نیمز  یناتسمز ، ياهربا  نیرت  هایس  نیرت و  نیگمشخ  هک 

دوخ مشخ ، طرف  زا  هک  تسشن  دنهاوخ  ورف  کچوک  نیطایـش  همجمج  رب  كانفوخ  نانچ  سپ  .دنـشاب  هدرک  كانلوه  ياه  گرگت 
.دش دنهاوخ  یشالتم  زین 

دنهاوخن یشمارآ  زگره  نیطایـش ، ریقح  همجمج  ییابیز ، نیدب  سپ  .دوب  دنهاوخ  یکانتـشهد  ابیز و  بیکرت  اه ، تسد  اه و  گنس 
.تشاد

.دنمهف یم  بوخ  ار  تداهش  گرم و  يانعم  دنا و  هدید  رامش  یب  ار  اه  جنر  هک  مسانش  یم  ار  ییاه  گنس  نم  يرآ !

.هچ ینعی  ندیباوخن  ادرف  حبص  يارب  بش  ره  دنناد  یم  .هچ  ینعی  هاگودرا  رد  یگنسرگ  دنناد  یم  هک  ما  هدید  ار  ییاه  گنس 

يرادلد ار  یصقالادجسم  ياه  هیاپ  یهاگ  دننک و  یم  لد  درد  سدق ، ياهربق  گنـس  اب  یهاگ  هک  مسانـش  یم  ار  ییاه  گنـس  نم 
.دنهد یم 

.دنراد نامسآ  هب  ییاعد  ناتسد  دنیوگ و  یم  حیبست  هشیمه  هک  مسانش  یم  ار  ییاه  گنس 

هک ییاه  گنس  .دپت  یم  نینوخ  میالم و  ناشبلق ، اما  دنرگنس ، هک  ییاه  گنس  .دننک  یم  اعد  هک  مسانش  یم  ار  ییاه  گنـس  يرآ !
.دشک یم  ریت  ناشدوجو  رد  نافوت  قوش 

.تساه گنس  هراومه  همزمز  نیا ، دش و  دهاوخ  نافوت  يزور  تبقاع 

ره هک  تسا  يرید  نایگنـس ، هاگن  باتفآ و  مشچ  مئاد  هلدابم  تسا و  هدـناشوپ  ار  میظع  ناتـسگنس  حطـس  هزره ، ياه  فلع  کـنیا 
.دیامن یم  رتراوشد  زور 

؟ دنکفا دهاوخرب  ناینب  زا  ار  زره  ياه  فلع  هشیر  هک  میظع  نافوت  تساجک 

اه گنـس  دنوش و  یم  هداز  زور  ره  اه  تسد  دش و  دـنهاوخن  مامت  زگره  اه  گنـس  کش ، یب  اما  تسا ، يراوشد  شیاسرف  راظتنا ،
.باترپ

زواجتم ياه  هرخص  هدرگ  هب  دنبوک  یم  رسارس  هک  كانبضغ ، جاوما ، دننافوت و  دنا ، هقعاص  اه  گنـس  دنا ، هلولگ  اه  گنـس  يرآ !
.اه سونایقا  میرح  هب 

.دنوش یم  یشالتم  ریقح  نیطایش  همجمج  رب  هک  دنتسه  یناتسمز  ياهربا  مشخ  گرگت و  ناراب و  اه ، گنس 
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لد درد  سدق  اب  دنناوت  یم  دنناوخب و  ار  اهربق  گنس  هتشون  دنناوت  یم  ار و  تداهش  هاگودرا و  دنمهف ، یم  هک  دنتـسه  ییاه  گنس 
 ... دننک و

.دنتسین گنس  طقف  اه  گنس  رگید  هک  متفگ 

.میدرک تباث  و 

فاّدن هبیط  / تسا تراسا  ندش  هناورپ  ریدقت 

.زودن نامسآ  هب  ار  تیاه  مشچ  دیراورم  ردق  نیا 

.دنوش یم  تیاه  کشا  ولألت  هدنمرش  اه ، هراتس 

.شکن هآ  ار  تیاهزور  یگریت  ردق  نیا 

.تسا تراسا  ندش ، هناورپ  ریدقت 

.نَِتب دوخ  رود  هب  ار  اه  بش  هلیپ 

.دناسرن یبیسآ  ار  وت  زور ، ياه  هلعش  ترارح  ات 

ات نک  رارکت  ردق  نآ  ار  تراسا  ياهزور  نیا 

.دسرب ارف  تا  یگناورپ  ِنامز 

لاس لهچ  هک  تسا  نآ  زا  رت  هاتوک  نامز ،

.درامش چیه  ار  گنس  ياه  لاس  نیا  مامت  دناوت  یم  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  وت  یگرزب  اّما  دریگب ، هرخس  هب  ار  وت  ربص 

ندش زاب  يارب  يا  هرجنپ  دیاش  لیلخلا ، ياه  هناخ 

.دنشاب هتشادن 

.دنشک یم  سفن  باتفآ  يور  هب  ور  زونه  اما 

اه هناورپ  هک  دنشک  یم  راظتنا  ار  يزور  و 

هک نیا  هن  رگم  دنهن ؛ مهرم  ار  زبس  ياه  تخرد  نیا  هنهک  مخز  دنیایب و  نوریب  ناشاه  هلیپ  زا 
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نیمزرس نیا  يزبسرس  راد  ماو  نوتیز ، ياه  تخرد 
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.دننک هیده  هناورپ  ره  دورو  ییابیز  هب  ار  دوخ  توارط  دنا  هامآ  هظحل  ره  دنسدقم و 

ياه هیآ  تسا و  هداتسیا  زونه  نیمزرس  نیا 

دنز یم  دایرف  شناریو ، ياه  هناخ  تشخ  تشخ  رب  ار  َنیِرباّصلا  َعَم    َ هّللا َنِإ  سدقم 

، قشع ینعی  سدقملا  تیب  هک 

.تماقتسا ینعی  سدقملا  تیب  هک 

هک يزور  دسر  یم  ارف  و 

! سیخ ياه  مشچ  يا  يدرگ ، دازآ  وت  دنوش و  هراپ  تراسا  ياه  هلیپ 

یسوط اروح  / اه همیخ  اه و  هناخ 

شمارآ هاگباوخ  .دنشاب  ینیطـسلف  نازرابم  هاگهانپ  يادنلب  ات  دنا  هتفر  مه  يور  رجآ ، رجآ  .دنراد  يرگید  تیاکح  اج  نیا  اه  هناخ 
.تریغ تماهش و  روش و  نادرم 

.تسا هضافتنا  یهدنامرف  رقم  ینیطسلف ، هناخ 

.تسا هداد  تسد  زا  دنزرف  ناردام  هاگهانپ  ناگتخوسلد و  نمأم  ینیطسلف ، هناخ 

.تسا میتی  ناکدوک  ياه  کشا  کچوک  هچایرد  ینیطسلف ، هناخ 

.تساهادرف زورما و  تمواقم  ياهرذب  ریخ  لصاح  تشد  ینیطسلف ، هناخ 

يدوهی ياه  كرهـش  روآ  مرـش  هطاحا  رد  اه و  تسینویهـص  بصغ  بلق  رد  ّتلم  کی  تیناـقح  هتـشارفارب  مچرپ  ینیطـسلف ، هناـخ 
.تسا لیئارسا  ِنیشن 

.تسا روج  ملظ و  زا  هدش  ناریو  ياهرهش  مکحتسم  ياه  هیاپ  ینیطسلف ، هناخ 

ماخاخ نامـشچ  رب  ار  شوخ  باوخ  تسا ، هدـش  کح  نآ  راوید  رد و  رب  نوخ ، زا  ییاپ  ّدر  اب  هک  يزیمآ  هسامح  ياهراعـش  يولبات 
.دنک یم  مارح  دوهی ، ياه 

.تسا موق  کی  تریغ  ّتبحم و  هدارا و  قشع و  یّلجت  يانیس  روط  ینیطسلف ، هناخ 

.ناناج اب  ناج  هلماعم  یّلجت 
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یم مارآ  ار  ینیطسلف  مولظم  ياه  هداوناخ  بلق  شپت  رگناریو ، ياه  کنات  تکرح  يادص  دننک ! یم  دیهش  مه  ار  اه  هناخ  نیا  الاح 
.دراد نداتسیا  دصق  زواجت ، دیدهت و  همه  نیا  سپ  رد  تایح  نابرض  ییوگ  دنک ؛

اه بلق  اهرابغ ، نیا  تشپ  .دریگ  یم  ار  بصاغ  نامرحمان  ناگدـید  يولج  دـنمدرد ، یتّلم  تیمولظم  زرابغ  دزیر ، یم  ورف  يا  هناـخ 
ياه هناخ  رد  هاوخ  دزیرب ؛ مه  رد  ار  نمـشد  هئطوت  راموط  ات  هدروخ  هدرگ  مه  رد  اـه  لد  اـه و  تسد  هدرک و  زاـغآ  ندـیپت  هراـبود 

...و اه  همیخ  رد  هاوخ  يرجآ ،

رب راّود ، نیمز  رب  ...راّنلا : لبح  یلح  هراوّدـلا ، ِضْرَْالا  یَلَع  نیِـشام  : » دـسیون یم  هام  هیاـس  ریز  هاـگودرا ، رداـچ  راوید  يور  یناوج 
(1) «. ..دننک یم  روبعع  شتآ  نامسیر 

.تساهنآ تقوم  هناخ  هتشارفارب ، ياه  همیخ 

دنمدرد ياه  لد  هتخوس و  ياهرگج  راومهان  نیمز  رب  نیطـسلف و  رویغ  مدرم  بضغ  شتآ  نامـسیر  رب  هک  بصاـغ  موق  نیا  يزور 
.داتفا دنهاوخ  ورف  یتخبدب  تمادن و  هاچ  رعق  هب  دننک ، یم  روبع 

.دشدنهاوخ دابآ  اهرهش  درک و  دنهاوخ  ملع  دق  هرابود  اه  هناخ  يزور 

.تسا هدنامن  یهار  يزوریپ  ات  رویغ ! نیطسلف  يا  تسیاب 

یمیقم بیبح  / تسشن مهاوخن  دایرف  زا  نم 

!؟ مروآ گنچ  ارف  ار  منطو  كاخ  طقف  ات  ما  هدرک  زارد  تسد  هک  ینم  نم !؟ يارب  تسا  یگرزب  شهاوخ  نیا  ایآ 

نهک نهذ  .دیارـس  یم  وـن  ياـه  هحوـن  يدیهـش ، دـنزرف  يازع  رد  زور  ره  تـسا و  هدرک  رب  زا  ار  كاـنمغ  دورـس  نارازه  نیطـسلف 
گنهآ تسا و  هدرب  دای  زا  ار  يدازآ  ياه  لاس  داـش  ياـه  هنارت  رگید  هدـید ، شیوخ  رب  ار  هناـگیب  ياـپ  هک  ماـگنه  نآ  زا  نیطـسلف 

رد اه  يدولم  نیرت  هنایشحو  اب  زواجت ، شارخ  شوگ 
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.دنز یم  گنز  شیاه  شوگ 

دیدرت هایـس  ياه  کنیع  تشپ  رد  ار  دوخ  نامـشچ  ناـهج ، دـناشنب و  نیمزرـس  نیا  رد  ار  شیوخ  ینادرگرـس  اـت  هدـمآ  مسینویهص 
ياه باوخ  اه ، همانزور  زور ، ره  .تسا  هدز  باوخ  هب  ار  دوخ  هدرک و  ناهنپ 

.دننک یم  وگزاب  مه  يارب  روآ ، تهب  یتوکس  رد  ار  نانآ  هتفشآ 

!؟ دنا هدیدن  ار  شا  هتخیر  نیمز  رب  نوخ  ياه  هکل  دنا و  هدینشن  ار  هرودلادمحم »  » ياهدایرف زگره  هرهچ ، رب  باقن  ناگدنساره  ایآ 
زگره نانآ ، یلو  دـننک ، یم  نینوخ  ار  ناشاه  ماج  دـشاپ و  یم  اـه  نآ  کـنیع  رب  هک  تساـه  لاـس  ینیطـسلف ، ره  نوخ  ياـه  هرطق 

.دننیبب دوش  یم  عییشت  نیطسلف  ناتسد  رب  هک  ار  سدق  يدازآ  هار  ناناوج  ناکدوک و  ياه  هزانج  ات  دننادرگ  یمن  رب  رس  يا  هظحل 

شیوخ يوس  هب  ار  ناگمه  یناهج ، گرزب  هدکهد  ناینب  هشیدنا  رد  دـیناخرچ و  یم  داب  اب  وس  مه  ار  ناتاه  هشیدـنا  هک  امـش  يرآ !
!؟ تساجک یمنهج  هدکهد  نیا  رد  منطو  ياج  نم و  ياج  سپ  دیناوخ ! یم  ارف 

.تشاد میهاوخن  ییاج  هدکهد ، نیا  رد  دنهد ، یم  نوخ  يوب  هک  ییاهدایرف  اب  نطو ! يا  وت  نم و  يرآ !

! دیدرت هایس  ياه  کنیع  تشپ  زا  هدولآ ، سرت  هب  نامشچ  داب  روک 

.مریگب شوغآ  رد  ار  منطو  كاخ  هرذ  هرذ  ات  تسشن  مهاوخن  دایرف  زا  نم 

تخـس هب  هک  گنـس  کنیا ، دشاب و  هتـشاد  هزات  یناج  يدازآ ، ياهزور  يارب  ات  مهن  یم  مهرم  ار  نیطـسلف  یمخز  نت  زور ، ره  نم 
! تسا نم  يارب  ییافو  اب  رای  هچ  تسا ، روهشم  یلد 

هوزق اضر  یلع  / ایرد دیلک 

(1) ایرد دیلک 

ننک یم  ییادخ  راک  نراد  اگنس  ازور  نیا 

ننک یم  ییادص  مه  اه  لد  هتسکش  همه  اب 

میراد نوبز  امش  لثم  مه  ام  هک  نگ  یم  اگنس 
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میراد نومتسد  وت  ور  ایرد  دیلک  میگ  یم  ام 

ننک یم  یگنج  حالس  راک  ازور  نیا  اگنس 

ننک یم  یگنس  ياه  پاچ  نآرق و  ياه  هروس 

نلیبابا نومه  نرپ  یم  هک  اه  هدنرپ  نیا 

نَلیف باحصا  هنهآ  نوشتسد  هک  ییانوا 

نیمز وت  هچیپن  راهب  يادص  ناوخ  یم  انوا 

نیمسای سای و  ياج  هب  نراک  یم  رادراخ  میس 

هشاب يدمحم  قرغ  اه  هچوک  هک  میاوخ  یم  ام 

هشاب يدب  میهاوخ  یمن  هریمب ، یبوخ  میاوخ  یمن 

نش یم  باهش  اه  هراتس  امش  تسدوت  اگنس 

نش یم  بآ  یتخس  همه  اب  امش  شیپ  انهآ 

دآ یم  راهب  نش ، یم  لگ  هتسد  هی  اگنس  تبقاع 

دآ یم  راب  هب  نوم  يدازآ  تخرد  هویم 
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نامز هچیرد  زا 

رطف دیعس  دیع 

هراشا

هبنشراهچ

رذآ 1382  5

لاوش 1424  1

Nov. 26  . 2003

يوسوم رغصا  یلعدیس  / تعاط هنارکش 

! دیع نیا  هنارکش  هب  ناوخب ! .دیحوت  هنارکش  هب  ناوخب !

: ناوخب هلالج ،) ّلج   ) قح ترضح  يراسکاخ  یگدنب و  رد  تا  يزارفارس  ساپ  هب  ناوخب ،

،... ِتوُرَبَْجلا ِدوُْجلا َو  َلْهَا  َو  ِهَمَظَْعلا ، ِءآیِربِْکلا َو  َلْهَا  َّمُهّللَا 

ینیرت هدنـشخب  يا  تردـق ! لاوز  یب  لامک  يا  تواخـس ! لاثم  یب  تاذ  يا  ناهج ! ود  ره  هدـنراد  يا  نایاپ َو  یب  تمظع  يا  یهلا ،
! ییاوقت هدنروآ  دیدپ  هک  يا  هدنزرمآ  يا  و  یششخب ! يانعم  هک 

؛ ادیع َنیِملْسُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ِموَْیلا  اَذه  ِّقَِحب  َُکلَئْسَأ 
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دورد و يا : هداد  رارق  دیع  نمؤم ، ياه  لد  يارب  هک  كرابم ، زور  نیا  قح  هب  میهاوخ  یم  وت  زا 

شنیرهاـط تـیب  لـها  ملـسو و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دّـمُحم  تـبترم ، یمتخ  ترـضح  تـمحر ، قـشع و  ربماـیپ  ِراـثن  ار  نامـساپس 
! ییامن مالسلااهیلع 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  ّتینارون  ِرتچ  تینما  هیاس  رد  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  كرابم ، زور  نیا  رد  یهلا !
.یهد رارق 

زومایب یتدابع  ار  ام  یهلا ! يرادـب  ظوفحم  نمیرها  گنراگنر  ياهدـنفرت  زا  ار  ام  نامتعاط ، شاداـپ  هب  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  یهلا !
.میرادب ساپ  ار  تیاه  تمعن  رکُش  میناوتب  هک 

! قشع تسوت ، قشع  اب  مأوت  هک  یتدابع  زومایب ؛ ام  هب  ار  تناّصاخ  تدابع  یهلا !

! تسوت يایلوا  ایبنا و  هار  هک  شخبب  یهار  رد  تماقتسا  ار  ام  نامیاه ، هزور  ساپ  هب  نامتدابع ، شاداپ  هب  یهلا !

.تسا نآ  رد  وت  نیتسار  روآ  مایپ  وت و  تیاضر  هک  امرف  تیاده  یهار  رد  ار  ام 

! مییآرب وت  ناحتما  هدهع  زا  رگید  راب  ات  شخب ، نام  ییاناوت  دوب ، وت  ناحتما  رد  يزارفارس  زور  هک  دیع  نیا  يزورهب  هب  یهلا !

رتدوز هچره  ار  ام  مشچ  تسا ، ناضمر » كرابم  هام   » صوصخم هک  تا » هژیو   » ياه تمعن  زا  يرادروخرب  هام  کـی  ساـپ  هب  یهلا !
! امرف نشور  جع - ) ) دوعوم ترضح  روهظ  تترضح -  ییاهن  تمعن  هب 

شیوخ یتوهال  راونا  زا  نشور  ار  ناـم  یتوساـن  هاـگن  یتخومآ و  اـم  هب  ار  هاـنگ  زا  كاـسما  تا ، هژیو  ِیناـبزیم  اـب  هاـم  کـی  یهلا !
! میناد یم  ار  یتمعن  نینچ  ردق  رت  مک  هک  یلاح  رد  يدرک ؛

دریگ یم  ام  ِرس  زا  رهم  هیاس  ناضمر 

دریگ یم  ارف  تشاد ، ورف  هک  تفأر  لاب 

ردق بش  ِهام  نتفر  زا  ملد  دریگن  نوچ 

دریگ یم  ام  ِرس  زا  رهم  هیاس  ادخ  هک 

یلد ناج و  ره  هک  تسا  ییافش  راد  ناضمر 

دریگ یم  افش  راد  نیا  زا  يدرد  يوراد 

ردق بش  ِتاَرب  تسا و  ناما  هرطف ، اب  هزور 
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دریگ یم  اورماک  ناهج  ود  رد  دش  هک  ره 

حیبست اب  ار  دوخ  هدیکشخ  ياه  بل  هک  مینک  یم  هقردب  یلاح  رد  ار  ناضمر  كرابم  هام  زورما ، ام  و  ... 

یم هشیر  لد  رد  يرذب ، نوچ  هانگ ، زا  یگدولاپ  اب  هک  يدیما  میا ؛ هداهن  یگدنز  هار  رد  مدق  رتشیب ، يدیما  اب  میا و  هداد  افص  تمان 
.شیوخ داُرم  ِتیاغ  هب  ندیسر  ياوه  رد  دنک و 
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! رادب نامرود  هدروخ  مسق  نمیرها  بیرف  زا  شاب و  امنهار  ریطخ ، هار  نیا  همادا  رد  ار  ام  یهلا !

ناشیا و اب  ار ، دـیع  زامن  ات  نک ، نشور  یکیرات ، تملظ و  هدننکـش  مه  رد  جـع ،) ) دوعوم رهم  يارالد  لامج  هب  ار  ناممـشچ  یهلا !
! میروآ ياج  هب  تیالو ، نیگآرطع  ياضف  رد 

! يدنموزرآ زبس  ياه  تونق  زا  هدنکآ  دشاب ؛ تباجا  حور  زا  هدنکآ  هک  يزامن 

!... . دیع نادرگب ! دیع  جع ) ) نامز ماما  اقآ  هیاس  رد  ار  نامزور  ره  یهلا !

یتیاده نیسح  / حبص یباتفآ  ياه  هچیرد  رب 

یتیاده نیسح  / حبص یباتفآ  ياه  هچیرد  رب 

دیع .دننک  یم  سح  ار  دنوادخ  ِهوکش  توربج ، نانامهیم  .تسا  شیپ  زا  رت  هاتوک  نامسآ ، فقس  .تساه  بل  رب  يراگتسر  ياوجن 
.قشع قافنا و  دیع  تسا ؛

.دنز یم  اپ  تسد و  قاتشم ، نارازگزامن  ياه  مدق  ریز  ناطیش ،

 - . ناطیش ياه  مشچ  رب  دبوک -  یم  هک  تساه  ماگ  شورخ  اّما  تسا ، نتساخرب  يوپاکت  رد  ناطیش 

.دتفا یم  قافّتا  دراد  گرزب  يا  هعقاو  .تسا  هدروخ  هرگ  مه  هب  اه  لد 

! تسا هدش  هزات  ردقچ  حبص 

.قشع قافتا و  دیع  تسا ؛ دیع  وهایه ، رد  قشع  ناگتشرف  هاگرد و  رب  ناقشاع  مشچ 
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.دهد یم  توهال  يوب  اه  هظحل 

.دنیاس یم  تسد  رود  روانهپ  نامسآ  رب  لاب  اه ، میرک  ای 

قافنا و دیع  .دـهد -  یم  دوعوم  تاضور  زا  ربخ  یـسک  .دـیآ  یم  بیرغ  ياه  ناتـسجنران  يوب  .تسا  هداتفا  زبس  یباتـش  رد  لصف ،
.تسا هدش  رت ، كاپ  یبارش  زا  اه  بل  قشع - 

شود هب  شود  تساه ؛ هناش  رب  رطف  .تسا  مرگ  تخـس  هلیبق ، هدروخ  كرت  هجهل  .دـبوک  یم  حبـص  یباـتفآ  ياـه  هچیرد  رب  یـسک 
دوش یم  یهت  اه  تسد  .تساه  یناشیپ  رب  رطف  .دوش  یم  تسد  هب  تسد  تعامج ، یئالط  ياـه  باوخ  رد  .دور  یم  شیپ  اـه  هلهله 

نامـسآ .دریگ  یم  باتفآ  معط  هناـکدوک ، ياـه  سفن  .ددـنخ  یم  اـه  مدآ  مشچ  رد  دتـسیا و  یم  دنکـش ، یم  اـهوزرآ  .لاـمالام  و 
، کنخ میسن  .تسا  کیدزن 

 - . قشع قافنا و  دیع  تسا -  دیع  كاپ و  بارش 

هّللدمحلا دچیپ -  یم  اهزارف  رد  ریگ ، همه  يرطع  .تسا  هاتسیا  تانئاک  لّوا  ناکّلپ  هب  رگشزاون ، ِدنوادخ 

مه رد  ار  اه  سفن  هام ، نوتیز و  يوب  .تسا  هداتفا  كاخ  رد  يا  هلولو  رکُّشلا -  َهل  و  .دنناوخ -  یم  زجر  اه  گنـس  اناذَـه -  ام  یلَع 
«. يدیرفآ نامرترب  نارگید  زا  هک  ساپـس  يدرک و  تیاده  ار  ام  هک  رکـش  ایادخ !  » .دنا هناوید  اه  هقیقد  قیقر و  اه  گنر  .دـچیپ  یم 

رد تسد  یّلصم ، ياه  هتوب  یّتح  .تساه  یناشیپ  رب  رطف 

.تعامج نامسآ  هب  ور  نامشچ  هک  قاتشم ، نانچ  نآ  اه  گنس  دنا و  توکلم  شوغآ 

.دنک یم  ینیگنس  نیمز  ناریو  ياه  هناش  رب  رون  تاّرذ  هک  تسا  گرزب  ردق  نآ  دیشروخ 

 ... قشع قافنا و  دیع  رطف ، دیع  تسا ؛ دیع 

مادقا ینارماک  هیضرم  / راطفا ياه  سای  رطع 

رد دیاشگ  یم  وت  يور  هب  هک  یسک  اشوخ 

يرد دنا  هداشگ  شیور  هب  تشهب  زا  هک 

! داب كرابم  نتسناوت ، نتساوخ و  زور  یس 

نامیاه بل  رب  .يا  هدرک  ایهم  نامیا  رب  ار  تا  هعـساو  تمحر  .يا و  هدوشگ  نامیور  هب  ار  تشهب  ياهرد  هک  تسا  هاـم  کـی  نونکا 
رـس تشپ  اعد  زبس  ياه  حاتتفا  ردـق و  ياـه  بش  اـب  قشع ، اـب  ار  ناـضمر  میدرک و  همزمز  ار  ِْهَیلِإ  ُبُوتَأ  ّیبَر َو  هّللاورِفْغَتْـسَأ  ياوجن 

.میتشاذگ
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زا ناسرب و  رون  ندعم  هب  تا  ینابرهم  ِتفایـض  رب  ار  ام  شاب و  نامیاهرافغتـسا  ياریذپ  تا ، یبابرالا  بر  يارـس  نامهم  رد  ایادـخ !
.نکم ادج  راطفا  ياه  سای  رطع 

سفن ياوه  رب  ار  سفن  تزع  .يدیـشوپ  مشچ  نامیاهاطخ  اه و  شزغل  زا  يدودز و  نامدوجو  زا  ار  يدـیلپ  ربص ، لـمحت و  هاـم  رد 
ياه هفوکش  نامیاه ، بلق  رد  لزان و  ام  رب  ار  تیاهتنم  یب  ِتاکرب  زوریپ ،

.ریگم ام  زا  ار  تدای  ینیریش  توالح و  ایادخ ! کنیا  .يدنایور  لکوت 

اطخ هانگ و  زا  ار  ام  لاح ، ره  رد  نکم و  مامت  ام  رب  ار  تقـشع  تفایـض  هدیـسر ، مامتا  هب  یهلا  تفایـض  هام  هک  نونکا  اراـگدرورپ !
.راد نوصم 
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.يدرک مامت  ام  رب  ار  تتینامحر  يدوشگ و  ینغ  ریقف و  ره  رب  ار  تتمحر  ياهرد  هام ، نیا  رد  ایادخ !

تیدوبع هداجـس  رگید ، راب  مییادزب و  اه  يدـب  زا  ار  نامدوجو  مامت  رگید  یناضمر  رد  ات  هد  تصرف  اـم  هب  ناـضمر !» رهـش  بر   » اـی
.میتفیب كاخ  هب  ار  دوخ  یگدنب  تسدقم ، ناتسآ  رد  وت و  تمظع  ربارب  رد  میئاشگب و  ار  دوخ 

ینامز قوشعم  یم و  یب  نیشنم  ظفاح 

تسا مایص  دیع  نمس و  ای  لگ و  مایاک 

ینیدباع هحیلم  / ناضمر لیحر  ياوآ 

! یتفر دوز  هچ  يدمآ و  رید  هچ 

.مینادرگ رهطم  كاپ و  رون ، زا  یجاوما  مطالت  رد  ار  ناج  نت و  ات  يدُرب  باتفآ  همشچ  تفایض  هب  ار  ام  يدمآ و  وت 

تا هناقشاع  ياه  هظحل  رد  ار  هنابش  دوجـس  هاگ ، نآ  يدودز ؛ نامناج  زا  ار  توهـش  راگنز  ناملقع و  زا  ار  تلفغ  رابغ  يدمآ و  وت 
.يدناسر جورع  هب  يداد و  زاورپ 

.يدناهر نت  راصح  زا  راگدرورپ ، مالک  تیاده  غارچ  اب  يدرک و  راد  هزور  هانگ ، رب  ار  نامحور 

يارو زا  یتشارفارب و  ون  زا  هرابود  دوب ، هدش  هدیرد  نایصع  غیت  هب  هک  ار  نام  تمصع  فافع و  هدرپ 

ِیف ٌلِعاج  یِّنِا  « ؛ يدرک اطع  نیمز  رب  ِندوب  هفیلخ  تقاـیل  ار  اـم  هراـبود  يدرک و  راکـش  هتـسارآ آ  یتریـس  ناـمدولآ ، هاـنگ  تروص 
(1)« ًهَفیلَخ ِضْرَْالا 

تشاد ییادخ  گنر  تنشور ، ياه  هظحل  رسارس 

!؟ دراذگ یمن  بیصن  هرهب و  یب  ار  سک  چیه  هک  تراطفا  تمارک  اب  هرفس  زا  ای  میوگب ، ترحس  ياعد  توارط  زا 

.يدوشگ ییانشور  رب  ار  نامکشا  زا  هدش  باریس  نامشچ  علطم  يدرک و  رّدقم  نامیارب  ار  تایح  يایحا  هرابود  ریدقت ، بش  رد 
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، وت و  کشا ؛ دیارورم  نامدولآ ، كاخ  هراسخر  تنیز  دوب و  اعد  رفولین  نام ، هدز  تلفغ  ناتسد  ِبیز 

! يدیشخب ار  اعد  کشا و  ياهب  هنامیرک  هچ 

نامیاعد رب  ار  راگدرورپ  تباجتسا  مشچ  .يدروآ  نامناکاپ  هرمز  رب  یتسسگ و  نامیاپ  زا  هانگ  ریجنز 

.يدناسر هدیپس  جارعم  هب  ار  ام  بوبحم ، اب  ییانشآ  زرم  رد  يدوشگ و 

هنییآ رهطم  ترطف  زا  ار  ام  هرابود  وت  هن ! اّما  يدرمژپ ! ندوب  وت  یب  ییاـهنت  تولخ  رد  ار  ناـمناج  یتفر و  دوز  هچ  يدـمآ و  رید  هچ 
هاگن رد  ار  ینـشور  ندـییور  اه ، هام  اه و  لصف  روبع  ياپ  يادـص  سپ  زا  ات  مینام  یم  رظتنم  دـیما ، هب  .يدرک  افوکـش  رون  زا  ندوب ،

.مینیبب هرابود  وت  نابرهم 

یسنوی نیسح  / عادو

...نتشادرب كرت  ِيداش  رطف و  دیع  تسا ؛ دیع 

.ندمآ زارف  نتسسگ و  ...نتسکش 

نامناج رد  تروضح  باتفآ  باتملاع ، ِباتفآ  ِندیمد  زا  شیپ  دوز ، حبص  زور  ره  ...هّللا ! مایا  يا 

تندـمآ زاب  رارق  یب  رگید ، یلاس  ات  اـما  يا ! هتـسب  رفـس  ِراـب  هلوک  دوز  هچ  نونکا  و  دـش ، نشور  تفرعم  رون  هب  ناـم  هناـخ  دـیمد و 
.یمد زاب  هدرسفا ، ياه  ناج  رد  هزات  یقوش  روش و  ییآ و  زاب  هک  دشاب  دنام ؛ مهاوخ 

.ادخ ِنامهیم  ام  يدوب و  ام  ِنامهیم  وت  نامهیم !؟ ای  نابزیم  ممانب ، هچ  ار  وت  مناد  یمن 

! ندوب ادخ  نامهیم  تسا ، یگرزب  ِيزارفارس  هچ  ناگدنب  يارب 

.میناد یمن  دوخ  میّقح و  ترضح  هرفس  نامهیم  هظحل ، ره  زور و  ره  هک  يروایب  نامدای  هب  ات  يدمآ  وت 

نایم ام  دنک و  یم  باریس  ار  نامناج  ینامسآ ، ياه  هدئام  زا  دشخب و  یم  نامناوت  ینیمز ، ياه  هدئام  زا  هظحل  ره  هک  تسادخ  نیا 
.مینز یم  هسرپ  مهو ، لایخ و  باوخ و 

ما يرارق  یب  .ردام  عادو  ماگنه  رد  لاسدرخ  یکدوک  هک  مرارق  یب  نانچ  نآ  تعادو ، ماگنه  رد  نونکا 

.تسا نیکست  تندمآ  زاب  دیما  طقف  ار 
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هچوک رد  ارم  یتسش ، قشع  يایرد  تفه  رد  ارم  حور  وت  .مراپسن  هوای  هب  ار  منابز  میالاین و  دب  هب  ار  مناگدید  هک  یتخومآ  نم  هب  وت 
ِتـشروخ نان و  نابنا  هک  يدـناسر  مشوگ  هب  ار  يدرم  ياـه  ماـگ  نینط  میاـه ، بش  همین  رد  يدـنادرگ و  هفوک  راـت  گـنت و  ياـه 

ياه هچوک  مامت  راد ، هلصو  شفک  اب  تشاد و  شود  رب  نامیتی 

.درپس یم  هر  نامیتی  هناخ  ات  دیدرون و  یم  رد  ار  خیرات 

هک یناکدوک  تبرغ  ییاهنت و  رب  مّسجم و  تلادع  تیمولظم  رب  رگید  راب  تا ، هراتس  رپ  ياه  بش  رد 

دولآ باوخ  کلپ  رب  دنکفا  رد  یجوم  وا ، ياه  ماگ  نینط  رگید  راب  دیاش  ات  متسیرگ  دنرامـش ، یم  هراتـس  دنزود و  یم  هام  رب  هدید 
.روجهم یکاخ  ياه  هچوک  نیا  اه ؛ هچوک 

هناتسآ رد  رهاط ، كاپ و  نونکا ، یتسش و  ردق  ِياه  بش  هراتس  رپ  ِّطش  رد  ار  مناج  حور ! ِرگراگن  يا 

.مدیشک دق  مدییور و  وت  رد  مدش و  زاغآ  وت  زا  نم  هک  ارچ  ییوت ؛ شأدبم  هک  ما  هداتسیا  یلاس 

ّدلوت نونکا  درک و  رذگ  قشع  يایرد  تفه  هب  هک  یناسنا  ناسنا ؛ ّدلوت  دیع  تسا ؛ نم  دالیم  دیع  نونکا 

.دریگ یم  نشج  ار  دوخ 

.ندیشون قشع  ِنیریش  ِدهش  زا  نتسشن و  راب  هب  نداد ، هولج  زور  تساه ؛ تلیضف  ّدلوت  زور  رطف ، دیع 

شخبرون هرهز  هدیس  / نامیا هدیصق  تیب  هاش 

! رطف يا 

ناسنا ییاهر  دیع 

رهاظت كرش و  دنب  دیق و  زا 

رخافت مان و  نان و  دنب  دیق و  زا 

ابیز لزغ  کی  ماتخ  نسُح  يا 

زاّنط دنلب و  ناشک و  نماد 

تیب یس  رد 

نامیا هدیصق  تیب  هاش  يا 
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ات ار ، كرـش  تب  میتسکـش ؛ یم  ار  لکـش  رازه  گنر  رازه  ياه  تب  ماش ، ات  نامد  هدـیپس  زا  زور  ره  ناضمر ، نیریـش  ياهزور  رد 
.میهدن رارق  کیرش  اتمه ، یب  راگدیرفآ  رب  ار  تردق  تنکُم و  تورث و  زگره 

فدـه يوس  هب  نید ، قیمع  تخانـش  یهاگآ و  دوخ  اب  مییالاین و  لـهج  هب  ار  ندوب  هقیرط  هشیدـنا و  زگره  اـت  ار ، لـهج  ياـه  تب 
.میراپسب هر  ییاغ 

.میهدب یبیصن  مه  رقف  گنت  ياه  هچوک  ناکدوک  هب  مینک و  تمسق  ار  نان  میزیخ و  مه  ِيرای  هب  ات  ار ، یهاوخدوخ  ياه  تب 

همخد زا  تسـسگ و  شیاپ  رپ و  زا  ار  كاخ  دنب  داد ، ییاهر  هناد  بآ و  رکف  زا  ار ، ریجنز  رد  ناسنا  لصف ، یـس  رد  دـمآ و  ناضمر 
يادخ هب  ار  اه  ناج  تسکش و  ار  یگرم  زور  دروآ ، رتارف  نرق  ینامیس  ياه 

.درب تیناسنا  تیموصعم و  جارعم  هب  درک و  کیدزن  قلطم 

.دنک یم  سفنت  یگنارک  یب  ياوه  رد  دبای و  یم  ییاهر  سفن  دنب  زا  حور ، هک  اج  نآ 

نـشج ار  گنر  رازه  ياه  تب  دنب  زا  يدازآ  رخافت و  مان و  نان و  دـنب  زا  يدازآ  ار ، يدازآ  هنارک  یب  ياه  تشد  رد  زاورپ  رطف ، رد 
.مییآ یم  رد  زاورپ  هب  هنارک  یب  یبآ  رد  میریگ و  یم 

سَرون ياه  هفوکـش  ناراـب ، ِمن  من  زور  یـس  سپ  زا  تخوس ، یم  شطع  غاد  مرُه  رد  هک  ناـمناج  قمر  یب  هنـشت و  ریوک  رد  نونکا 
.تسا هدییور  قشع 

دیع نیمادک  تسا و  هدش  ناراب  هراتس  دید ، یمن  شا  هراتـس  یب  رات و  نامـسآ  رد  ار  يا  هراتـس  شـشخرد  یّتح  هک  يریوک  نونکا 
!؟ نتسشن راب  گرم و  هب  نتفکش و  دیع  تسا ؛ ییاهر  دیع  زا  رتابیز 

مادقا ینارماک  دمحم  / رطف ماب 

حیبست هب  رحس ، هب  رحس  نازیر ، کشا  بش ، یس  دندناوخ و  قرو  هب  قرو  ار  تفرعم  رتفد  یهلا ، ریسم  ِناورهر  ناقـشاع و  زور  یس 
دنا هتخود  وا  مرک  فطل و  هب  ار  ناشدـیما  ِمشچ  هدـنکفا و  شا  هناخ  ِرد  رب  ار  دوخ  ییادـگ  لوکـشک  کنیا  دـنتخادرپ و  وا  هیزنت  و 

: هک

ُکبهاوم َْنیَا  تدنمـشزرا و  ياه  هیدـه  تساجک  هلـضافلا ؛ َكاـیاطع  َْنیَا  تیاـبیز ، تشذـگ  نآ  تساـجک  لـیمجلا ؛ َكُْوفَع  َْنیَا  »
»!؟ تنایاش ياه  هزیاج  تساجک  هئینهلا ؛
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.دننیشن یم  راظتنا  هب  ار  ون  هام  لولح  دنیاس و  یم  اعد  بارحم  رب  رس  ار  هاگرحس  نیرخآ  دنوادخ ، نیبحم 

دیع رظتنم  ِناقشاع  همه  .دیامن و  یم  وربا  دنک و  یم  يرگ  هولج  نامسآ  رد  دشک و  یم  كرـس  ناضمر  رادم  زا  هنابات  یب  ون ، هام  و 
.دهد یم  يدیع  دوخ  لامج  رون  اب  ار 

دوخ قلاخ  شوغآ  هب  همه  يراکزیهرپ ،» ِهام   » و ناضمر » رهـش   » زا سپ  .دوش  یم  هماقا  رطف  دـیع  زامن  دزیخ و  یم  رب  رطف  ماب  زا  ناذا 
تفرعم و شـشخب و  توربج ، دوج و  یگرزب ، ایربک و  لها  وت  ایادخ ! : » هک دـنیوج ، یم  وا  ناماد  زا  تمحر  وفع و  دـنرب و  یم  هانپ 

شلآ دّمحم و  رب  ینوزف ، هریخذ و  دمحم  يارب  يداد و  رارق  دیع  ناناملـسم  يارب  هک  زور  نیا  قح  هب  یتسه ؛ تمارک  يراکزیهرپ و 
نوریب ار  شتآ  دّـمحم و  هک  يرـش  ره  زا  نک و  دراو  يدرک ، دراو  ار  شنادـناخ  دّـمحم و  هک  يریخ  ره  رد  ارم  تـسرف و  تـمحر 

«. روآ نوریب  يدروآ ،

هرابود یتعسو  ار  اه  لد  دنک و  یم  توکلم  رطع  زا  راشرس  ار  اضف  رطف ، ِدیع  ِحبص  ِمرن  لاّیس و  میسن 

ّتیفافـش هب  هناورپ و  ياه  لاب  یفاص  هب  تسایر ؛ یب  فاص و  ناشیاه  لد  .زامن  زاـین و  زا  تسا  رپ  ناـیرطف ، هاـگن  طـخ  .دـشخب  یم 
ورگ رد  لد  دنا و  هدرک  تولخ  قشع  اب  نآرق ، ِحیرض  ياپ  همه ، هدروآرب ، رس  هدرک و  هفوکـش  رطف  دیع  يرگنب  هک  اجکره  هب  .هنیآ 

.دنا هداهن  شا  یناشفا  رهُگ 

تسا رت  بوخ  همه  مسوم ز  مّرخ و  سب  زور  »

« تسارف بیز و  رپ  همه  ملاع  هک  تسا  رطف  دیع 

یناخ میرک  هزمح  / ناینامسآ شورس 

قایتشا ياه  هچنغ  صقر  .میرگن  یم  لد  مشچ  هب  ناکین ، راهب  ناضمر ، هب  میا و  هدیسر  هزور  هزور  یس  ریـس  لزنم  نیرخآ  هب  زورما 
هزور لـفحم  بیز  نایوجادـخ ، شورخ  یقاـقا و  هوشع  هشفنب و  همـشرک  هلـال و  یلاـئل  تسا ! زیگنا  لد  هچ  روـضح ، زبـس  نمچ  رد 

! تسا ییاشامت  هچ  تسا و  ناراد 

.تسا هدمآ  زارتها  هب  تریصب  لها  بولق  يادنلب  رد  رفظ  تیار  هدروآ و  همجه  سفن  تملظ  رب  هدیپس  هاپس 
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.تسا هدش  بذجنم  یگدادلد  سونایقا  رد  شتارطق  تشگ و  بوذ  ناضمر  لیدب  یب  باتفآ  وترپ  رد  یگرمزور ، درس  لیدنق 

یقاقا و نرتسن و  سای و  هشفنب و  رازه  نارازه  کنیا ، تسا و  هدـییور  يرادـیب  ياهرهن  لالز  رب  تدابع ، شیاـین و  زبس  ياـه  تسد 
.دنناشفا یم  تدرا  رطع  رطف ، مودق  داب  كرابم  هب  سگرن ،

يافـصم دهـش  زا  لاصو ، كانـشطع  ياه  ماگ  هدـمآرد و  شدرگ  هب  زاین  لها  ناتـسد  رد  تدوم ، ياه  ماـج  تبحم و  ياـه  هشوخ 
.تسا هدیسر  توالح  هب  مایص ،

تفایض هب  ار  یلع  ناقاتشم  درک و  میسرت  نامیارب  ار  قشع  هک  میتسرف  یم  دورد  نارفغ  يارالد  هام  رب  رطف و  دیپس  تحاس  رد  نونکا 
.تخاس نومنهر  ردق 

ترطف هنیدم  نامیقم  رب  تسا  تفرعم  ياسر  هدیصق  كاخ و  نانکاس  رب  تسا  شرع  هوشع  رطف ،

.تیالو ناگتسبلد  يارب  یتصرف  تسا و  رشح  زا  یتیآ  رطف ،

تمارک زا  یناراب  حبص ، ییاحیسم  سفنت  تفای ، ینوزف  رادلد  فطل  نانامهیم  تفرگ و  ندیـشوج  هرابود  رای ، تیانع  همـشچ  يرآ !
ِتمحر راوگشوخ  ياه  هشوخ  .دروآ  ناغمرا  هب  ار  اطع  زا  يرطع  و 

.دییور ناینیمز  ناتسوب  ياه  كات  رب  توکلم 

.دیسر ارف  غاب  قنور  دمآ و  نادباع ، غارچ  مشچ و  رطف ،

! داب هتسجخ  نایبورک ، ساسحا  هسامح  ناینامسآ و  شورس  رطف ،

ییاضر نسح  / يا هدش  ییادخ  رگیدوت 

.منبش منرت  لثم  ینام ؛ یم  قشع  هوکش  هب 

.ینامسآ يوس  نآ  زا  وت  تسا ؛ يراج  یقشاع  ياه  هیآ  تنابل  رب  دشخرد و  یم  باتهم  نوچ  تدوجو  یتسین ، دوخ  نآ  زا  رگید  وت 

یم دوخ  هب  تا  ینتـشاد  تسود  روضح  رد  قاـفآ ، .تسا  هدـیدرون  رد  ار  اـه  نامـسآ  تحور ، تفاـطل  تدوـجو و  زیگنا  لد  میمش 
رد ناگتشرف  زونه  هک  تسا  يا  هصق  زاین ، هاگ  نابش  رد  تا  یگدادلد  دلاب ،
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.دننک یم  همزمز  مه  شوگ 

ادـخ یناـمهیم  هب  نآرق ، راـهب  رد  يداـهن و  نوریب  اـیند  داـبآ  بارخ  زا  ياـپ  هک  يزور  نآ  زا  یتسین ؛ دوخ  نآزا  رگید  وت  یناد  یم 
.توکلم سنج  زا  يا  هحیار  .یهد  یم  نمحّرلا »  » يوب رگید  وت  يا ! هدش  ابیز  تشهب  لثم  وت  يدش ؟ ادخ  نیشنمه  یتفر 

یتفرگ یم  وضو  رثوک  همشچ  زا  یتشاد ، یم  رب  تلفغ  نیلاب  زا  رس  هدیپس ، ياکنخ  رد  هک  ارچ  یتشهب ؛ لثم  وت  میوگ ، یم  مه  زونه 
.یتفکش یم  هداجس  رد  و 

.ندش ییادخ  بوخ  ساسحا  زا  رپ  قشاع و  لد  کی  يدوب و  وت  دیسر ، یم  هار  زا  هک  رحس 

نآ رد  قوشعم ، .دـشاب و  يرادـیرخ  ار  تدوجو  زاـن  هک  دوب  نیا  يارب  همه  تا ، هناقـشاع  تولخ  تتاـجانم و  زوس  تکـشا ، ناراـب 
.نتشاد تسود  سح  زا  راشرس  يدش ؛ باتفآ  وت  دیدنسپ و  ار  وت  یقشاع ، تاظحل 

زامن ناقشاع ، لیخ  اب  ییوگ و  یم  کیبل  قشع ، ياه  غاب  هچوک  رد  يا و  هدرک  نت  رب  یگدنب  دیپس  سابل  وت  .تسا  دیع  نونکا  و  ... 
.يرازگ یم 

.يدنبب هرابود  یقاثیم  تا  یهلا  ترطف  اب  رطف ، دیع  رد  ات  يا  هدمآ  وت 

زا ناشن  هک  یهد  یم  ار  يا  هدروخ  سیخ  كاخ  رطع  .دراب  یم  ادـخ  تمحر  یتقو  دفکـش ؛ یم  زامن  رد  تاساسحا  نیرت  هنامیمص 
.يا هدش  ینامسآ  وت  هک  دندنسرخ  همه  کئالم  دراد و  وت  عضاوت 

ماـمت اـب  ادـخو  ددـنخ  یم  تیور  هب  تشهب  يروآ ، یم  ارف  تونق  هب  ار  تناتـسد  یتقو  یگدـنب ، ياـبیز  رارکت  نیا  رد  هک  نک  رواـب 
.دراب یم  وت  رب  شفطل 

 . ...ییا هدش  ییادخ  وت  نک  رواب 

يداب تهزن  !/ هام یلاخ  ياج 

! دوب هام  نودب  ادخ ، ینامسآ  هام  بش  نیرخآ 

هب بش  یهایس  رد  وا ، زا  ینارون  ياپ  ياج  چیه  هک  دشاب  هدش  بآ  عادو ، هصغ  زا  شا  یلاله  نت  راگنا 
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.دوب هدنامن  ياج 

نـسُح لگ  هتـسد  کی  دـنا ، هدرک  مگ  ار  هنییآ  ناشیاعد  رد  هک  یکچوک  ياـه  تسد  رد  یظفاحادـخ ، تقو  رد  اـت  دوب  هتفر  دـیاش 
.دنک هیده  فسوی 

هار ناشکهک  کی  دـهد ، یم  یگنـسرگ  معط  ناشهاگن  هک  ریقف ، نامـشچ  یلاخ  هساکرد  یظفاحادـخ ، تقو  رد  اـت  دوب  هتفر  دـیاش 
.دنک هیده  يریش 

زاوآ دبس  کی  درادن ، ار  شرامیب  هرجنح  نامرد  لوپ  هک  دجـسم  هتـسکش  لد  ریپ و  ِنذؤم  هب  یظفاحادخ ، تقورد  ات  دوب  هتفر  دیاش 
.دهد هیده  كواکچ 

، هتـسکش ياه  لد  هتخیر  ورف  ياهراوید  هب  رهـش ، نییاپ  ياه  هناخ  هدروخ  كرت  فقـس  زا  یظفاحادـخ ، تقو  رد  ات  دوب  هتفر  دـیاش 
.دنک هیده  یمالس 

.درب هیده  ینابرهم  دنا ، هدرب  دای  زا  ار  يدازآ  زاوآ  هک  سفق  رد  راتفرگ  ناگدنرپ  يارب  یظفاحادخ ، تقو  رد  ات  دوب  هتفر  دیاش 

، دنا هتـسب  دـیما  لیخد  نامـسآ ، هب  دولآ ، هم  ياه  هرجنپ  تشپ  زا  هک  رامیب  ياه  هاگن  يارب  یظفاحادـخ ، تقو  رد  ات  دوب  هتفر  دـیاش 
.دهد هیده  بیُجی  نَّمَأ  هشوخ  کی 

نیب رد  ار  ینابرهم  هام  ياه  هدـنامزاب  نیرخآ  درب و  نامـسآ  هب  ار  ینیمز  ياهاعد  نیرخآ  یظفاحادـخ ، تقو  رد  اـت  دوب  هتفر  دـیاش 
.ددرگن زاب  نیمز  هب  یلاخ  تسا ، هدمآ  الاب  هک  یتسد  چیه  ات  دنک  میسقت  دنا ، هتخود  نامسآ  هب  مشچ  هک  ینانآ 

یلوـبق دـیع  هب  ناـشهاگن  هنییآ  اریز  دوـب ؛ دـهاوخ  یباـتهم  روـن ، هب  نمؤـم  ياـه  لد  بش  هشیمه  اـما  دـشاب ، هدـش  ماـمت  هاـم  دـیاش 
.تسا هدش  نشور  ناشیاهاعد 

فادن هبّیط  / تسوت نآ  زا  شزرمآ 

.میتخادنا شود  هب  ار  زاین  زار و  ینارون  يادر  میدیشک و  شوغآ  رد  ار  تاجانم  زبس  ياهزور  مامت ، هام  کی 

يراظتنا هام ، کی  دوب ، دنلب  وت  نامسآ  هب  هاگرحس  ره  نامیاعد ، تاجانم و  همزمز  مامت ، هام  کی 

حیبست هناد  هناد  نامیاه ، مشچ  کشا  اب  میدراذگ و  رس  تشپ  نامشاداپ  رجا و  هاگ  هدعو  ات  ار  نیریش 
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« انیلْوَأ ام  یلَع  ُُرْکُّشلا  َُهل  انادَه َو  ام  یلَع  ِهِّلل  ِدْمَْحلا  ُدْمَْحلا  ِهِّلل  َو  : » مییوگب هک  زورما  ات  میدرک  تسرد 

! ییامنهار وکین  هچ  یندیشخب و  وکین  هچ  و 

، ینامهیم ياهزور  هنارکش  هب  میروآ ؛ ياج  هب  رکش  زامن  ات  مینک  یم  نهپ  شرادید  يّالـصم  رد  ار  نامروضح  ياه  هداجـس  زورما ،
.توکلم قشع و  ياهزور  زاین ، زار و  تاجانم و  هوکش  اب  ياهزور 

ياـه هظحل  اـت  مینزب و  نیمز  هب  ار  سفن  نمیرها  میتسب ، وت  اـب  هک  يدـهع  ورگ  رد  اـت  میدرپـس  وت  هب  ار  ناـماهلد  هک  ییاهرحـس  هچ 
چیه میراد و  لوغشم  وت  دای  هب  يراک  ره  رد  ار  لد  یگتـسباو ، چیه  یب  میدنب و  ورف  وت  رکذ  زج  ینخـس  ره  زا  بل  بورغ ، تاجانم 

ار ام  ینامهیم  هک  میهاوخ  یم  مییوگ و  یم  ساپـس  ار  وت  زورما  یـشاب و  هداد  روتـسد  وت  هک  هاـگ  نآ  اـت  میماـشاین  چـیه  میروخن و 
.يریذپب

ِدوُْجلا َو َلْهَأ  هَمَظَْعلا َو  ِءایربِْکلا َو  َلـْهَأ  : » هک میناوخ  یم  ار  وت  تونق ، ره  رد  میروآ و  یم  ياـج  هب  قشع  زاـمن  تعکر  ود  نونکا  و 
يارب يداد و  رارق  دیع  ناناملـسم  يارب  هک  زور  نیا  قح  هب  میهاوخ  یم  وت  زا   » سپ تسوت ؛» نآ  زا  شزرمآ  : » هک یتسه ، توُرَبَْجلا »
َِکب ُذوُعَأ  يروآ َو  نوریب  يدب  ره  زا  ینادرگ و  لخاد  يریخ  ره  رد  ار  ام  يدـنادرگ ، كرابم  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

«. َنوُِحلاّصلا َكُدابِع  ُْهنِم  َذاعَتْسا  اّمِم 

یتسار هب  .يداد  رارق  نامتفایـض  رد  هک  یتمحر  همه  رطاخ  هب  ِهَمْحَّرلا » ِْوفَْعلا َو  َلـْهَأ  اـی  : » مینز یم  داـیرف  ار  وت  ناـمریبکت  رد  يرآ !
تعـسو هب  دراد !؟ یم  ینازرا  دیایب  شینامهیم  هب  هک  سک  ره  رب  ار  شتمحر  مامت  یطرـش  چیه  یب  یتّنم و  چیه  یب  نابزیم  نیمادک 

تسا یتمحر  رطف  .دیآ و  یم  ام  يوس  هب  مئاد  وت  تمحر  یتسه و  تادوجوم  همه  هب  هدنیاشخب  وت  اهنت  هک  مسق  تیاه  نامسآ  مامت 
هب هک  تسا  يرجا  و 

.یتشاد ینازرا  نامتفایض  ساپ 

یجنپ هجیدخ  / ناحتما نایاپ 

...شیافص مامت  اب  شیاه ، یبوخ  مامت  اب  شیاه ! تکرب  مامت  اب  لاس  ياه  هام  سورع  ...دور  یم 

ياه هرجنپ  دز ، رانک  ار ، تلفغ  ياه  هدرپ  ...تخاون ،  ار  ام  ناج  دمآ و  یمیسن  لثم  شیپ ، زور  یس 

یکی دمآ و  دز ، رد  دمآ و  یمیسن  لثم  ...داد ،  لقیص  ار ، اه  لد  هتفرگ  راگنز  ياه  هنیآ  درک ! زاب  ار  حور 
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و ...تسشن ،  نامیاه  هرفس  رانک  ...درک ،  توعد  گرزب  ینامهیم  کی  هب  .دز  ادص  ار  نام  یکی 

.دوب هدمآ  هک  روط  نامه  تسرد  ادص ، یب  مارآ و  ...دور  یم  الاح  ...درک و  نامیدقت  یتّنم ، چیه  یب  ار  شیاه  یبوخ 

! راد هزور  ياه  بل  يا  ظفاحادخ ، رحـس ! زیگنا  لد  ياه  هظحل  يا  ظفاحادـخ ، ندـش ! كاپ  ندوب و  كاپ  ياهزور  يا  ظفاحادـخ ،
يا ظفاحادخ ، تباجا ! اعد و  زا  راشرس  ياه  تسد  يا  ظفاحادخ ،

! نامیا یباتفآ  ياهزور  يا  ظفاحادخ ، تکرب ! اب  ياه  هرفـس  ظفاحادخ ، راکفا ! یمیمـص  ياه  هظحل  يا  ظفاحادخ ، سّدـقم ! قیاقد 
! نآرق راهب  ظفاحادخ ، ناضمر ! ظفاحادخ ، نآرق ! ناراب  هراتس  ياه  بش  يا 

بـش نشور  يافـص  تسا ...! یقاب  نامناج  لد و  رد  ادخ ، ِیگیاسمه  اه ، ندش  یکی  نآ  اه ، هظحل  نآ  اهزور ، نآ  توالح  ...زونه 
زار و يافص  نامیشپ ! ياه  ناج  يافص  هبوت ! ياه  کشا  يافص  ردق ! ياه 

...ادخ اب  زاین 

يدینـش و یم  نآرق  رطع  يا  هناخ  ره  زا  اه ! بش  نیرترب  هک  ییاه  بش  دـندوب و  اـهزور  نیرتهب  هک  ییاـهزور  ...تشذـگ  دوز  هچ 
! دوب تدابع  نآ  رد  مه  ندیشک  سفن  یتح  هک  یهام  ...تشذگ ، دوز  هچ  ...دوب ، هدش  یناگمه  .تفرعم  ادخ ! يوب 

.ادخ راوج  رد  همه  اه  لدو  دندوب  ادخ  نامهیم  همه  اه  ناج  هک  یهام 

ادـخ و ینامهیم  هب  درب ، هوکـش  اب  ِینامهیم  کی  هب  تفگ ، کـیبل  هک  ار  هک  ره  درک و  توعد  ار  همه  تفر  دـمآ و  قرب  تعرـس  هب 
.درک شا  ینازرا  تداعس  زا  يراب  هلوک 

.تخیر نیمز  رب  يزییاپ  ياه  گرب  لثم  ار  ناهانگ  و  داد ، ناکت  ار  حور  ياه  هخاش  دمآ و  یمیسن  لثم  ناضمر ،

ار یبوخ  هچره  دوخ ، اب  ناضمر  .درب  دوخ  اب  تشادرب و  دوب ، یصلاخان  هچ  ره  تسـش ، ار  اه  ناج  دش و  يراج  يدور  لثم  ناضمر 
! درب ار  يدب  هچره  و  دروآ ،

.تسا ینامهیم  نایاپ  زورما ، و 
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.تسا ناحتما  نایاپ 

رـس ناراد  هزور  زورما ، دـندرگ ! یم  راشرـس  تباـجا  رطع  زا  تسدو ، .دوش  یم  هتـشادرب  ناراد  هزور  ياـه  بل  زا  هزور  رهم  زورما ،
! تسا رطف  دیع  زورما  دنریگ ! یم  هنادیع  ادخ ، تسد  زا  دنلب ،

! ناراگتسر دیع 

یمیقم بیبح  / يرادیب دیع 

ْلَّبَقَت مُهللا   » اه بش  ندیشک و  سفن  تدابع  هب  اهزور  .ندوب  ادخ  ِنامهیم  رحس  یـس  نداهن ، مه  رب  مشچ  نتـسب و  ورف  بل  زور  یس 
هب ار  ادخ  دـیع  نیرت  گرزب  يزیخ و  یم  رب  باوخ  زا  هولـصلا ، گناب  اب  ادرف  .تسا  ناضمر  هام  زور  نیرخآ  زورما  نتفگ و  انِمایِص »

.يدوب ادخ  نامهیم  هک  ییاهزور  يراذگرکش  هب  .یتسیا  یم  زامن 

راگدرورپ و هاگرد  هب  ناراذگرکـش  تکوش  رپ  شیامه  نیرت  گرزب  رطف  دیع  تسا ، ناناملـسم  یناشیپ  رب  یناملـسم  غاد  رطف  دـیع 
فینـصت نیرتابیز  رطف  دیع  .دشاب  نامهم  ادخ  هدرتسگ  هرفـس  رگید  راب  ات  دوبعم  زا  يا  هدـنب  شهاوخ  .تسا  یگدـنهاوخ  دـنلب  همان 

نشچ ناناملسم ، همه  هک  تسا  تدحو 

هنابـش یـس  هک  ناسنا  هراـبود  دـلوت  نشج  گرزب و  یناـحتما  رد  يزوریپ  يزوریپ ، نشج  .دنتـسیا  یم  زاـمن  هب  ار  يزارفرـس  گرزب 
هرابود مان  تبث  رطف  دـیع  .دونـش  یم  فطل  تمحر و  هب  ار  نابرهم  هدـنیاشخب و  راگدرورپ  خـساپ  نونکا  هدـیبوک و  ار  هبوت  ياهرد 

زور تسا ؛ اه  ناسنا  هتفخ  ریمـض  رگرادیب  رطف  دیع  .راگدرورپ  ییاتکی  هب  ناگدـنب  تداهـش  دـنلب  دایرف  تسا ؛ یگدـنب  يارب  ناسنا 
.شیاشخب هب  دیما  دیما ، زور  تسا و  دمحم  دنخبل 

ناج یکاپ  هیرطف ، تاکز و  دشک و  یم  راظتنا  ار  يزور  نینچ  هک  تسا  يدنمتـسم  كدوک  نابل  رب  دنخبل  نتـشاک  تصرف  رطف  دیع 
.تسا

یم دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  میهد و  یم  رـس  تدحو  دـنلب  دورـس  مه  تسد  رد  تسد  راگدرورپ ، فطل  نیا  هنارکـش  هب  نونکا 
.میتسرف
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نیفعضتسم جیسب  زور  هللا -  مهمحر  ینیمخ  ماما  نامرف  هب  نیفعضتسم  جیسب  لیکشت  زورلاس 

مادقا ینارماک  دمحم  / قشع هدیکچ 

.هدش هرگ  ياه  تشُم  يارب  تسا  یهاگیاپ  دوش و  یم  شوارت  ياه  هناوج  زا  هک  ینامسآ  تسا  يرطع  جیسب 

کیرات و درـس و  ياه  بش  يارب  كانبات  تسا  يدیـشروخ  گرتس و  ياـه  هساـمح  ندورـس  يا  رب  نازوس  تسا  يا  هرجنح  جیـسب 
.از تشحو 

.نامسآ سیخ  ياه  هناش  زا  نتفر  الاب  يارب  تسا  ینامسیر  قشع و  هب  زّهجم  نامیا و  هب  حّلسم  تسا  یهاپس  جیسب 

.اهریبکت دایرف  ربکا و  هّللا  رابگر  اروشاع و  زور  رد  تسا  مولظم  نیسح  رگشل  جیسب 

لد خرـس  رتوبک  ناـمه  یجیـسب  دـپت و  یم  جوا  رد  زاورپ  يارب  ناـشیاه  لد  هک  یلد  خرـس  نارتوبک  يارب  تسا  یهاـگداعیم  جیـسب 
.تسا

.بتکم رادساپ  تسا و  بصعت  لبمس  .تریغ  دامن  تسا و  قشع  هدیکچ  یجیسب 

هناورپ .دیکشخ  ناشتعسو  میهفت  يارب  ایرد  هک  ینالدایرد  دیمخ و  ناشتمظع  فیصوت  رد  ورس  هک  دنتـسه  یناتماق  ورـس  نایجیـسب ،
رد قح  هک  یناراد  هیـالط  تخیر و  ورف  ناـشتریغ  تبیه  زا  هوک  هک  ینادـنمتریغ  دـش ، بآ  ناـشلامج  زوس و  زا  عمـش  هک  یناـتفص 

.تسا یّلجتم  ناشیامیس 

.صالخا قبط  رد  ار  یگدنز  هناقشاع  هچ  دنهن و  یم  فک  رد  ناج  هناصلاخ  هچ 
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همه دزاـب و  یم  ار  دوخ  یجیـسب  یبآ  هاـگن  دیفـس و  ِيور  خرـس و  قشع  زبـس و  روضح  رد  اـه ، گـنر  همه  هک  تسا  نیا  زج  رگم 
!؟ دنوش یم  کشخ  ولگ  رد  جیسب ، مان  تبیه  زا  اهدایرف 

«. تسالاب انشآ  ریغ و  شیپ  وگ  قح  نادرم  رس  : » هک تسا  نیا  زج  رگم 

.دناوت راد  ماو  موب  زرم و  نیا  مدرم  همه  دنیانشآ و  وت  مان  اب  ناریا  نامولظم  همه  جیسب !

! نامورحم دیما  ینافعضتسم و  هانپ  هک  شورخب  یتردق ، زا  یناشورخ  يایرد  وت 

اب مزر  هدیجیـسب   » نامه وت  ینامولظم ! هتـسخ  ياه  هناش  هاگ  هیکت  وت  هک  شاب  اپرب  یتسه ، نامروانهپ  نیمزرـس  راوتـسا  ياه  هیاـپ  وت 
يدازآ تینما و  يدابآ ، نارمع ، هار  رد  ار  تیاـه  شـالت  همه  اـم  یتسه و  یماـظن  ِهاپـس » ناریا  ياـمزآ  دربن   » یـسودرف و ِناـمجرت »
هنوگچ ار  تریغ  یگنادرم و  همه  نیا  تمظع و  هوکـش و  همه  نیا  هک  میهن ، یم  جرا  راهب ، نارازه  تمدـق  هب  ناـم  یمالـسا  روشک 

! روشحلس یجیسب  يا  میرادن ، ساپ  هنوگچ  مینیبب و 

ار هنامولظم  ِياه  تیمورحم  خـیرات و  ياه  تیمولظم  ِمامت  لّمحت  ِبات  تگرتس  ياه  هناش  .يراد  سوناـیقا  زا  رت  عیـسو  يا  هنیـس  وت 
یم هسامح  ناش  هوکش  هظحل  ره  نامنیمزرس  زیخ  نافوت  ِخیرات  رد  دفکـش و  یم  نامیا  ياه  هناوج  هظحل  ره  تبلق  ِربونـص  رد  .دراد 

.یتسه یلایخ  ياه  خاک  رطاف  تقیقح و  ياه  هزاورد  ِحتاف  وت  .دنیرفآ 

.میدیسر جوا  هب  وت  يایوپ  ياپ  اناوت و  تسد  اب  هنوگچ  هک  مینک  یمن  شومارف  زگره  و 

.رابکتسا ِنود  يایند  ربارب  رد  ار  ترپس  نودب  نداتسیا  مینک  یمن  شومارف  زگره  و 

! یجیسب يا  گُرتس ، ياه  هنحص  درمیاپ  يا  میاوت  روای  هشیمه  نهیم  ِنامولظم  همه  ام و 

يریدق نیسحدمحم  / قشع فراعملا  هریاد 

.درادن ار  شجوم  رپ  ناشورخ و  يایرد  بات  ظفل ، گنت  بلاق 

.تسین شا  یلاع  تافص  تمظع  شیاجنگ  ار  اه  هژاو  گنت  هنیس 

هنییآ موهفم و  دودحمان  نامـسآ  انعم ، نایاپ  یب  سونایقا  اهنت  .تسا  شتیونعم  نارک  یب  نامـسآ  رد  زاورپ  رپ  رب  يریجنز  ناشن  مان و 
دیشروخ تریس و  لامج  زا  يا  هولج  دناوت  یم  نومضم  نطاب و  عیسو 
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هظحل يابیز  سکع  دناوت ، یم  یناسنا  تافص  نیماضم و  نیرت  یلاع  باق  طقف  .دراذگب  اشامت  هب  ار  جیـسب  قشع ،» هسردم   » تروص
.دریگب دوخ  مرگ  شوغآ  هنیس و  رد  ار  ادخ » صلخم  رکشل   » كاپ لالز و  راگدنام ، ياه 

ماما تمکح  ملق  هب  هک  یباتک  .قشع  خرـس  سوماـق  تسا و  ناـمیا  زبس  باـتک  .تسا  تفرعم  قشع و  فراـعملا  هریاد  جیـسب  يرآ ،
گنهرف غلبم  ملعم و  دوخ  هک  یماـما  .دـش  رـشتنم  ماـما  نایجیـسب  تریغ  روعـش  تمه و  روش  اـب  دـش و  هتـشاگن  ینیمخ ، نایجیـسب ،

چگ تسایس و  يابیز  طخ  یشم و  اب  هک  یملعم  .دوب  شا  ینامـسآ  نهذ  نامهم  رمع  رخآ  ات  یگنهرف  جیـسب  هغدغد  دوب و  یجیـسب 
هایس نادجو  يور  شتناید  دیفس 

«. تسادخ صلخم  رکشل  جیسب  : » تشون ملظ  دادبتسا و  يایند 

یمالسا كاپ  هشیدنا  جارعم  ناگنهرباپ و  تاقیم  جیسب  ...دنا  هدومن  ءاضما  نیرخآ  ات  نیلوا  زا  نادهاجم  همه  ار  نآ  لّکشت  رتفد  هک 
«. دنا هتفرگ  یناشن  یب  یمانمگ و  رد  ناشن  مان و  نآ  ناگتفای  تیبرت  هک  تسا 

« قشع هسردـم   » زومآ شناد  نیرت  کچوک  ار  دوخ  دروخ و  یم  هطبغ  دوخ  یجیـسب  نادرگاش  صولخ  افـص و  هب  هک  یغلبم  ملعم و 
نادرگاش فص  رد  زیخاتسر  زور  رد  هک  درک  یم  اعد  دروآ و  یم  باسح  هب 

.دنک تکرح  برق  تشهب  يوس  هب  هسردم  نیا 

پاچ عبط و  رویز  هب  دورس و  یلیمحت ، گنج  شتآ  ياه  هلعـش  جوا  رد  نارامج  ریپ  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  رعـش  ناوید  جیـسب ،
ياه لزغ  زا  رپ  هک  یناوید  .دش  هتسارآ  نایجیسب  تمواقم  يرادیاپ و 

، تراسا دنلب  ياه  هدیصق  زا  رپ  هک  یناوید  .تسا  نامیتی  ناردام و  هآ  کشا و  تبرغ  ناردپ و  نارسمه و  نادنزرف و  عادو  هناقـشاع 
یتیب ود  لد  شتایبا ، زوس  هک  یناوید  .تساه  تداهـش  اه و  تداشر  اه و  هسامح  يونثم  زا  نوحـشم  راـظتنا و  نتخاـس و  نتخوس و 

ياه یعابر  رگج  دنز و  یم  شتآ  ار  رهاطاباب  ياه 

.دنک یم  يربارب  ادخ  توکلم  تشهب و  زا  ییاه  هراپ  اب  شی  « ارهز تشهب   » ینیمز ياه  هعطق  هک  یناوید  .دنک  یم  بابک  ار  مایخ 

شوگ هب  دسر  یقشاع  شوخ  کناب  نینط 

مینک مان  تبث  قشع  هسردم  هب  ایب 

.دسوب یم  ار  شریپ  داتسا  فیلاکت  کت  کت  تسد  هک  یقـشع  هسردم  درگاش  .تسا  ینیـسح  هسامح  دنمـشیدنا  رّـسفم  یجیـسب  و 
ینامرهق دنک و  یم  نیرمت  ار  یلیل  مان  قشم  شا  هحلـسا  هشیدنا و  ملق  اب  تبرغ  ياه  نابایب  لمع و  ییادیـش و  تشد  رد  هک  ینونجم 

درگ هب  نایوگ  یلع  شا  یناتساب  شزرو  دوگ  رد  هک 
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نهآ شمزع  ار ، هوک  شیراوتسا  ار ، ایرد  شجوم  ار ، دیشروخ  شرون ، هک  تسا  یسک  یجیـسب   » .دخرچ یم  قح  هفیظو و  فیلکت ،
، ار مان  شیمان  یب  ار ، اه  هژاو  شتفص  ار ، ناهج  شحور  تعسو  ار ،

(1) «. تسا هدرک  لجخ  ار  اه  هروطسا  مامت  شا  هرهش  ار و  داب  شتعرس  ار ، شتآ  شزوس 

شخبرون هرهز  هدیس  / ناشورخ مطالتم 

ارچ دندرب  یپ  ناسنا  شنیرفآ  زار  هب  تندید  اب  ناگتـشرف ، ایر ! دزا  رت  قیمع  تمان  يا  وت ! هشیدـنا  یگدرتسگ  رادـماو  اهارحـص  يا 
.دندید ناسنا  کی  تأیه  رد  ار  تعاجش  ارادم و  ار و  تواخس  ششخب و  ار ، تیمیمص  تقادص و  ار ، قشع  ار ، نامیا  هک 

رـصع رد  کینکت ، تواسق  رـصع  رد  هک  يا  رون ، قرـشم  زا  هدـیمد  رب  يا  قفا ! يادـنلب  هب  وت  یناشیپ  يا  ناشورخ ، مطالتم  حور  يا 
؛ حور یب  مظنم  راد  هطاّمـش  يراوید و  ياـه  تعاـس  یکوک ، ياـه  دآ م  نرق  رد  حور ، یب  ياـه  همـسجم  نرق  رد  نردـم ، شّحوـت 

دنخبل یشزاون و  ِنابرهم  تسد 

ساره و باهتلا و  نرق  رد  هک  يا  .دزو  یم  قشع  ياوه  تراتفر  میـسن  رد  دوش و  یم  بوذ  نرق  خی  تهاگن  رد  یتوارط ! زا  راشرس 
ساسحا باهتلا و  یگدرملد و  سأی و  یگناگیب و  دوخ  زا  یحور و  ألخ  رـصع  نیـشام  متا و  نرق  رد  بارطـضا ، مشخ و  نایـصع و 

! یقشع يارس  هسامح  نیرتدنلب  خی  ياه  لیدنق  نرق  رد  حور و  ناقفخ 

رعاش يرون ! هدنـسیون  يرواب ، یب  تهب و  نرق  ماسرـس ، نرق  نایم  رد  يرهم ! تفوطع و  شاقن  زورما ، گنر  یب  ياه  شقن  ناـیم  رد 
.يروعش روش و 

دبنگ هدنزارفارب  اه و  یهام  زبس  ضوح  هدننک  انب  ینامیـس ، درـس  ياه  هچوک  نایم  رد  يا  مومغم ، هتـسخ  ياه  هناخ  نایم  رد  هک  يا 
شوخ ناراب  ردبش ، باوخ  رفولین و  گرم  نامز  رد  هک  يا  یصالخا ! نوگلین 

ص:67

ص 194. ج 21 ، رون ، هفیحص  - . 1

هرامش 55 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 95 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14444/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
http://www.ghaemiyeh.com


! یسای هرهچ  رب  رهم  دنخبل  ورس و  رکیپ  رب 

ياه هقاس  تهاگن ، ناراز  هفوکـش  رد  دنـسوب و  یم  ار  وت  ناتـسد  بیـس ، سالیگ و  ناـتخرد  يراـک ، یم  رهم  لـگ  اـه ، هچغاـب  رد 
شیم گرگ و  رد  رزخ ، لـحاوس  ناـیم  رد  ندــعم ، قـیمع  ياـه  هرفح  لد  رد  اـج ، هـمه  رد  وـت  .دنــشک  یم  دــق  مدــنگ  ییــالط 

ياج همه  رد  ، نادـنزرف رانک  رد  اه ، هناخ  رد  تارادا ، رد  اه  هزاغم  رد  اه ، هناـخراک  رد  رازمدـنگ ، هعرزم و  ناـیم  رد  ناـهاگحبص ،
هدرـشف رات و  ياه  بش  هب  باتفآ  نوچمه  و  ییوش ، یم  اه  لد  زا  ار  هنیک  ینک ، یم  ورد  تفوطع  يراـک و  یم  رهم  اتـسور ، رهش و 

يامرگ رون و  یگناگیب 

.یشخب یم  تدحو 

اهرازمدنگ روش  تهاگن  يا 

اهرابوج تا  هیفچ  نایم  رد 

ما هنیس  نایم  رد  تکاپ  مان 

اهراوتس نآ  دای  نارای ، دای 
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ییایرد يورین  زور 

هراشا

هعمج

رذآ 1382  7

لاوش 1424  3

Nov. 28  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / هاگن هشرع 

.ترارش تسا و  كرش  راکش  هاگنیمک  ناتیاه ، ناج  یگنادرمو و  تعاجش  يایرد  ناتیاه  بلق  هک  امشرب  مالس 

ناتیاه مشچ  .هسامح  زا  زیربل  ناتیاهزور  تسا و  هوکش  زا  رپ  ناتیاه  بش  باتهام ! ناهارمه  دیباتفآ و  نارفـسمه  هک  امـش ! رب  مالس 
.شورخ رپ  ینافوت  ناتیاه  ماگ  تسا و  شوماخ  ییایرد 

.غورف رپ  يادرف  هب  دیا  هتخود  مشچ  ینشور و  زا  لامالام  هام  قفا  رب  دیا  هداتسیا  .درونایرد  دیرابت و  ایرد  هک  امش ! رب  مالس 

رس ياهورس  نونجم و  ياهدیب  يرارق  یب  زا  رتدنلب  ناتیاشامت  قمع  تسایرد و  ِنایاپ  هطقن  نیرترود  ناتهاگن ، دُرب  هک  امش ! رب  مالس 
.ریز هب 

.تراسج تسا و  تأرج  ناتراب  هلوک  هک  امش ! رب  مالس 

هژاو ِتشپ  تریغ ، ات  دیا  هداتـسیا  .دینارب  شیپ  دییادزب و  دـنا ، هدـیلخ  ایرد  مشچ  رب  رابغ  نوچ  هک  ار  رکم  ياه  نیم  ات  دـیا  هداتـسیا 
.دزابن گنر  ّقلمت ، هرهچ  تشپ  رد  راثیا  دوشن و  ناهنپ  سرت 

روانش ياه  نیم  زا  هن  تسین ؛ یلاخ  ناتیاج  هثداح ، ياجک  چیه  رد  هک  نالد  ایرد  امش  رب  مالس 
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.دنیامش هاگن  مار  هک  ییاه  نافوت  بوشآ  زا  هن  دیساره و  یم 

.تسا امش  یبآ  هاگن  اب  سونأم  رزخ ، یهانتمان  هرتسگ  سراف و  جیلخ  نوگ  لین  هاگن  هنهپ 

هک یتقو  .دـنک  یمن  ناهنپ  شیوخ  رد  ار  یناراب  ياه  لزغ  روش  ناتیاه  مشچ  هاگ  چـیه  مناد ، یم  بوخ  هک  ییامـش  امـش ! رب  مالس 
اج امـش  دید  قفا  زا  مه  هرطق  کی  هرذ و  کی  یتح  هک  یتقو  دیوش ، یم  جوم  شورخ  بآ و  مطالت  رب  راوس  دینز و  یم  ایرد  هب  لد 

!؟ دیاشگن امش  شیاتس  هب  نابز  يریلد ، دیوگن و  ار  امش  حدم  هسامح ، هنوگچ  دنام ، یمن 

زیربل ندیسر و  يوسوس  زا  راشرس  دیما ، نارفاسم  هاگن  ات  دیراپس ، یم  مطالت  تسد  هب  ار  شیوخ  نایرج  رد  ِنوخ  هک  امـش  رب  مالس 
ییانـشور دینک و  زاب  ار  دیما  ياهرجنپ  ِهرگ  ات  دینک  یم  یط  ار  جوم  هرگ  هب  هرگ  هک  امـش ! رب  دورد  .ددرگ  یگدـنز  لالز  همزمز  زا 

.دینک نیمز  ناریا  یباتفآ  حبص  میدقت  ار 

، یبآ هشیمه  نیا  ایردو ، دنیامـش ، هاگن  هبرقع  سونأم  هام  باـتفآ و  دـییامیپ و  یم  ار  تبحم  رادـم  ناگراتـس ، هب  هک  امـش ! رب  دورد 
.دنک بوذ  ار  یبطق  ياه  هراتس  ِنوکس  ناوت  یم  امش  ِهاگن  اهنت  هک  دناد  یم  بوخ 

ردـق نآ  یتقو  درب ، یم  یظفاحادـخ  ِطاقن  نیرترود  هب  ار  امـش  ياه  کشا  داب ، دـیهد و  یم  ناکت  ار  دوخ  هقردـب  ياه  تسد  یتقو 
ار ناتنامشچ  هریزج  زیچ  چیه  بآ  حطس  زج  هک  دیوش  یم  هریخ 

تولخ ِنامهیم  ار  دوخ  نازیزع  ریوصت  ییاهنت ، کیرات  گنت و  ياه  هظحل  رد  یتقو  دناشوپ ، یمن 

هشیمه ایرد  هک  امش  لاح  هب  اشوخ  .قشع  تسا و  قشع  امش  ییاهنت  هیجوت  اهنت  امـش و  رانک  رد  هشیمه  هژاو  اهنت  دینک ؛ یم  شیوخ 
.دهد یم  وشو  تسش  ار  ناته  هاگن  هشرع 

رد هک  امش ! لاح  هب  اشوخ  .تماهـش  تعاجـش و  قشع و  روانهپ  هشیب  نالدریـش  دیزیرگ و  لحاس  ِنالدایرد  هک  امـش ! لاح  هب  اشوخ 
.دنز یم  جوم  تدارا  تبحم و  ناتنوگزوریف  ياه  مشچ 

، دیشیدنا یمن  چیه  هب  دیفاکش و  یم  ار  ایرد  هدیدبآ و  يریشمش  نانوچ  دیور  یم  دیتسین ، يدیدرت  چیه  لّطعم  هک  امـش  رب  مالـس  و 
.نامیا هدیقع و  زج 

دیزاس یم  يراج  ناتنابل  زا  ار  ینامسآ  ياه  همزمز  دینک و  یم  هقردب  نامسآ  ات  ار  هدیپس  حورجم  رکیپ  حبص ، ره  هک  امـش  رب  مالس 
ناتیور شیپ  هن  .تبحم  هب  هتساریپ  تسا و  قشع  هب  هتشغآ  هک  ییاه  همزمز  و 

رس تشپ  هچ  نآ  تسا و  ییایرد  دیراد  ور  شیپ  هچ  نآ  یهاگهانپ ، ناترس ، تشپ  هن  تسا و  يا  هداج 

.نارگن ياه  مشچ  یگدنز و  دیراد ،

ناتهار ّدس  ناتسمز  يامرس  هن  دیور ؛ یم  شیپ  دیدرون و  یم  رد  ار  شیوخ  ساسحا  همه ، نیا  اب 
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.دابدرگ داژن  زا  دیردنت و  رابت  زا  هک  دنادب  ایرد  ات  نافوت ، رارکت  هب  دیور  یم  .ناتسبات  يامرگ  هن  دوش و  یم 
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ییابطابطروپ یلعدیس  / ناراوس جوم 

.ایرد گنر  نامسآ و  گنر  تسا ؛ شمارآ  گنر  یبآ ،

.ینیب یمن  یقرف  ایرد  نامسآ و  نایم  ینک ، هاگن  هک  ایرد  رود  ياه  قفا  هب  یتسیاب و  هک  لحاس  رانک 

.هغدغد یب  مارآ و  دوش ؛ یم  یکی  ایرد  رت  یبآ  ياه  بآ  اب  دوش و  یم  ایرد  لخاد  نامسآ ، یبآ 

ینادرم راوتسا  تماق  دوش -  یم  عورش  ایرد  اب  ناشزورره  هک  رهشمرخ -  نادابآ و  ياه  هچب  هارمه  ما و  هداتـسیا  سراف  جیلخ  رانک 
شکرـس جاوما  یتح  هک  ینادرم  تسا ؛ ناشیا  هنادـنم  تردـق  روضح  نویدـم  نامـسآ ، اـیرد و  یگـشیمه  شمارآ  هک  مرگن  یم  ار 
.دنا هتخاس  اه  هناسفا  دنزات ، یم  شیپ  هب  نمشد  اب  هلباقم  يارب  دنفاکش و  یم  ار  جاوما  هنیس  هک  هاگ  نآ  نانآ ، تماهش  زا  ایرد ،

یب ياه  بآ  هک  اجکره  ات  و  گرزب » بنت  کـچوک و  بنت   » اـت ماـگنه ،» هریزج   » زا ناـمع ،» ياـیرد   » اـت زمره » هگنت   » يوس نیا  زا 
هتخاس ینینهآ  ياهراوید  ناریا ، تلم  ياعد  رب  راوس  ییایرد ، يورین  نادرمریـش  دـنا ، هتخاس  ار  یمالـسا  ناریا  ياهزرم  یهلا ، نارک 

.درک دهوخن  رذگ  نآ  زا  يور  چیه  هب  زواجتم ، هک  دنا 

ياه هسامح  هرطاخ  دای و  دبات ، یم  نآ  قامعا  رب  دیشروخ  دراد و  نایرج  سراف  جیلخ  نامع و  يایرد  رد  بآ  هک  ینامز  ات  نونکا ،
ياه يروالد  نایناهج ، دوب و  دهاوخ  هدنز  ییایرد  يورین  نادرمریلد 

! درب دهاوخن  دای  زا  ار  نانیا 
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هفوک هب  لیقع  نب  ملسم  دورو 

هراشا

هبنش کی 

رذآ 1382  9

لاوش 1424  5

oct. 30  . 2003

ییاضر هدیمح  / خیرات رد  هدیچیپ  يادص 

، دندنب یم  گنس  هب  ار  نارتوبک  ندز  لاب  يادص  اج  نیا  تسا ، تلاذر  زا  يراز  هبنپ  اه  شوگ  اج  نیا  دونش  یمن  یـسک  ار  تیادص 
.دننک یم  ریبعت  نیطایش  صقر  هب  ار  کئالم  باوخ  اج  نیا 

ار تقاتـشم  ياه  مشچ  .درـشف  یمن  یتسد  ار  تا  يرای  ياه  تسد  دـننک ، یم  راسگنـس  دـننز ، یم  راد  هب  ار  اه  هرجنپ  مامت  اـج  نیا 
هقدح زا  نامشچ  قرب  اب  هدز  گنز  ياهرجنخ  اج  نیا  دز ، دنهاوخ  هلبآ  ار  تماقتسا  ياهاپ  لباقم ، ياه  هار  هروک  دنیب ، یمن  یـسک 

رب بذـک  مه  رب  همان  نارتوبک  اج  نیا  .دوش  یم  ناهنپ  وت  اـب  ییور  رد  ور  يارب  رجنخ  رازه  نیتسآ ، ره  رد  دـنوش و  یم  زیت  توهبم ،
.دنبوک یم  رس  هتسب  ياه  هرجنپ  هب  دننارپ و  یم  گنس  دندنب ، یم  دوخ  ياپ 

.تشاد یهاوخن  نداتسیا  يارب  يا  هلبق  اج  نیا 

.دشک یم  هزایمخ  تیوربور  هک  تسا  گرم  صیرح  ناهد  هفوک ،

.تسا خیرات  ِموش  ِضبن  نیرت  گنهامهان  هفوک ،

یسک ار  تیادص  دیعلب  دنهاوخ  ار  تیاه  ماگ  ّدر  محر ، یب  ياه  هچوک  نیا  دش ، دهاوخن  زاب  يرد  چیه 
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كاوژپ ناهج ، ياه  هوک  مامت  رگا  یتح  دننکـشب  مه  رد  تیاـه  لولـس  ماـمت  هک  ینزب  داـیرف  دـنلب  ردـق  نآ  رگا  یّتح  دنونـش ، یمن 
.دننزب جوم  ار  تا  هقباس  یب  ِشورخ  ناهج ، ياهدور  مامت  دنوش و  تیادص 

یب ياه  هدرم  یهایس ؛ توکـس و  رهـش  یمدرمان ، رهـش  يدرمان ، رهـش  تسا ؛ هفوک  اج  نیا  .دش  دهاوخن  زاب  تیوس  هب  ینزور  یّتح 
ره رد  اج  نیا  .تساخ  دنهاوخن  رب  ناش  یگلاس  رازه  باوخ  زا  نفک 

.دننک یم  راسگنس  قشع  مرج  هب  ار  وت  ریسم ،

نانچمه .دنک  یم  نیرفن  رـسارس  ار  رهـش  هک  دش  دهاوخ  رت  گنر  رپ  اه  هچوک  نیا  خالگنـس  رد  ردق  نآ  تیاه  ماگ  گنگ  ریوصت 
.دونش یمن  ار  تیادص  هفوک  نانچمه  یبلط و  یم  يرای 

یناهارف یناچیم  يدهم  !/ رادم يوق  نایفوک  هب  لد 

.دنا هتسکش  ار  تدنلب  یناشیپ  هک  ییاه  گنس  زین  دنهد و  یمن  ترازآ  اه  مانشد 

ِترثک کـش  یب  هتخادـنا ، هرامـش  هب  ار  تیاـه  سفن  هک  يزیچ  تسین  تناوناز  فعـض  ثعاـب  تدـنمونت  رکیپ  زا  هتفر  رایـسب  ِنوخ 
يرـصنع تسُـس  يراک و  ایر  همه  نیا  زا  تریح  تسوت ؛ ِتریح  دـشک ، یم  نونج  هب  ار  وت  هچ  نآ  .تسا  هدوبن  تیاه  ندز  ریـشمش 

هب تسوت  هغدـغد  دـشک ، یم  نونج  هب  ار  وت  هچ  نآ  .یگنر  ود  یمدرمان و  همه  نیا  زا  تریح  دراب ، یم  ورف  هوک  ِراوید  رد و  زا  هک 
يوس هب  کنیا  یهارمه ، هاپـس و  چیه  یب  شیوخ ، تیب  لها  کچوک  ناوراک  اب  هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  رطاخ 

رد دولآرابغ  ِرهش  نیا 

.شا يراد  زاب  هک  تسین  هتخاس  وت  زا  يراک  تسا و  تکرح 

زارف زا  ییاشگب و  لاب  یناوت  یمن  دـسرب و  تماما  ناوراک  هب  ات  دـنک  یمن  روبع  هفوک  میخـض  ياـهراوید  زا  تدولآدرد  ياـهدایرف 
نیا رد  هک  دناد  یم  کین  مالسلا ، هیلع  نیـسح  هک  يراد  نیقی  دوخ  هچرگ  ددرگزاب ؛ هک  ییوگب  ار  تیومع  رـسپ  ات  يرذگب  اهوراب 
میب وت  .تسا و  هدز  مقر  شیارب  هنوگ  نیا  شتلاسر  هکلب  دشاب ، هدروخ  بیرف  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  دیآ ؛ یم  اّما  .درذـگ  یم  هچ  رهش 

زا وت  ِمیب  هکلب  يراد ، -  یمرب  رتدنلب  ماگ  تداهش ، تمس  هب  شیوخ  ياپ  اب  قایتشا ، هب  هنیآ  ره  هک  شیوخ -  ِناج  زا  هن  يراد ؛
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رت کیدزن  شیوخ  هاگلتق  هب  هظحل  ره  هک  یکچوک  ناوراک  اب  تسا  كاخ  نیا  يراک  افج  ینابرهمان و 

.دیآرب وت  زا  يراک  چیه  هک  نآ  یب  دوش ، یم 

يا هب  ار  وا  هک  دولآ  نزح  همان  اهدص  ناگدنسیون  دیدوبن  امش  ایآ  ناراک ! ایر  يا  يروآ : یمرب  دایرف 

!؟ دندناوخ یم  رهش 

!؟ دیدرک شندمآ  هب  رارصا  هک  دیدوبن  امش  ایآ 

!؟ تشادرب دهاوخ  يریشمش  نم  ِيرای  هب  امش  زا  کی  مادک  مالسلا ، هیلع  نیسح  هداتسرف  منم ؛ نیا  کین 

مالسلا هیلع  نیسح  لوسر  اب  هک  نانیا  دریگ ؛ یم  ناج  تسد  رد  گرزب  یمغ  دسر و  یمن  تشوگ  هب  یخساپ  چیه 

! دسرب رهش  نیا  هزاورد  هب  ناوراک  رگا  هک  يا  و  دوب ؟ دنهاوخ  هنوگچ  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  دنا ، نینچ 

.تسا هتفای  گنرین  رسارس  ِرهش  نیا  رد  نیسح  هداتسرف  هک  تسا  یهانپ  اهنت  یفوک ، درمریپ  یناه ،»  » هناخ

تسا نیا  زج  رگم  .دنا  هناجرم  ِرسپ  ریشمش  قرب  بوعرم  دیزی و  ياه  هّکَس  ِروحـسم  دعب ، یتعاس  نیـسح و  قاتـشم  يا  هظحل  نانیا ،
، هنرو داد ؟ یم  رفس  هب  نت  درک ، یم  ینیگنـس  ناشیاه  هدرگ  رب  اه  لاس  هک  یغوی  زا  نانیا  ییاهر  رطاخ  هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  هک 

نادناخ يارب  يرترادافو  رتریذپلد و  رهش  هنیدم ،

.تسا هدوب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ درب یم  ورف  هاچ  هب  رس   7 یلع هک  دوبن  موق  نیمه  يافج  زا  رگم  .تسین  راظتنا  نیا  زا  شیب  نایفوک ، زا 

؟ دندوبن نایناورهن  موق ، نیا  رگم 

؟ دنا هدوب  اه  نیا  زج  نیفص ، رد  ّتیمکح  ِنایناب  رگم 

؟ مرگ اوه  دوب و  ناتسبات  نوچ  دندرک ، یم  ّدر  ار  الوم  ِداهج  ِمکح  هک  دنتسین  اه  نامه  رگم 

ِمدزاب زا  ار  قافن  ِراز  نجل  يوب  دنـشاب !؟ هنوگرگید  رـسپ ، اـب  دـنا  هدوب  نینچ  نیا  ردـپ ، اـب  هک  یموق  زا  دیـشک  راـظتنا  ناوت  یم  اـیآ 
.درک مامشتسا  ناوت  یم  نایفوک 

هداتـسیا ِناگدرم  يارب  ناوتب  هک  دشاب  یتفـص  نیرتهب  بادرم »  » دیاش يرآ ! بادرم ، تسا ؛ هتفرگ  دوخ  هب  بادرم  يوب  هفوک ، ياوه 
.درک ادیپ  هفوک 

هرامش 55 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


.دسیون یم  همان  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  ناشیاه  ملق  دنیوگ ، یم  ار  دیزی  ِحدم  نابز ، اب  هک  نانچمه  شنامدرم  هک  یناتـسِدغُج  نیا 
.دیرخ دهاوخ  ار  نایفوک  ِيرادافو  دشاب ، هتسب  رمک  هب  يرت  نیگنس  يالط  ياه  هّکس  هک  سک  نآ  اهتنا ، رد  و 
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قرب رز و  ياه  هسیک  رد  هن  دهاوخ ، یم  مدرم  ِنامیا  رد  ار  افو  .دنک  یمن  شورف  دـیرخ و  ار  شنارای  يافو  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  اّما 
.شوخ ریشمش 

.دیزگرب ار  دیزی  یفوک ، تعامج  هک  دوب  هنوگ  نیدب  و 

هک ییوگ  اّما  يدرگزاب ! هک  دش  یم  شاک  يا  .تسین  وت  ِماما  ِرهش  رهش ، نیا  رادم ؛ يوق  نایفوک  يرای  هب  لد  ملـسم ! يا  کنیا  سپ 
.تسا هتساوخ  دولآ  نوخ  نینچ  ار  وت  ریدقت ،

یجنپ هجیدخ  / گرم ياه  هزاورد  رهش 

، اه يزوت  هنیک  رهش  اه ، یمدرمان  رهش  .هرهچ  رازه  رهـش  رب  نیرفن  گرم ! ياه  هزاورد  رب  نیرفن  هفوک ، رهـش  ياه  هزاورد  رب  نیرفن 
ياه هچوک  يا  يرد ! هبرد  ياه  هچوک  يا  اهریوزت ! اه و  گنرین  رهش 

يا هتسشن ! نیمک  رد  ياه  مشچ  يا  هتسب ! ياه  هرجنپ  يا  یسک ! یب  تبرغ و  ياه  هچوک  يا  ییاهنت !

! تماهش هّلق  يا  هسامح ! هاگ  صقر  يا  زاورپ ! هطقن  يا  هرامالاراد ! يا  هدنرد ! ياهرجنخ 

! لیقع رسپ  ملسم ، منم !

بوخ ارم  هفوک ، ملسم ! منم  دباتـش ! یم  تیوس  هب  هناقـشاع  هک  نیا  هدمآ ! گرم  لابقتـسا  هب  هک  نیا  هداتـسیا ! وت  ناتـسآ  رب  هک  نیا 
! ماوت ياه  هچوک  سانشان  هدازردارب  نم  متداهش ! هلیبق  زا  نم  یسانش ! یم 

تیاهرابیوج دنا ! هدیـسر  تیاه  هویم  دنزیربل ! تیاه  هخاش  دنزبسرـس ! تیاه  غاب  يدوب ، هتـشون  هدناشک ! اج  نیا  هب  ارم  وت  ياه  همان 
هظحل وت  اـب  تعیب  يارب  اـه ، تسد  همه  دـناوت ، ناـمرف  هب  شوگ  همه  .دـناوت  ياـه  مدـق  راـظتنا  رد  همه  يدوـب ، هتـشون  ...دـنبآ ،  رپ 

! مونشب کیدزن  زا  ات  ما ، هدمآ  نم  دننک ! یم  يرامش 

! منیب یم  هلیح  قرب  ناتیاه  هاگن  رد  تسین ! يرثا  ناتقایتشا  ياه  تسد  زا  دیدرک ! شتوعد  امش  هک  نامه  نامرف  هب  ما ، هدمآ  نم 

هفوک مدرم  مسر  نیا  دیاش  دییآ ! یم  لابقتـسا  هب  رجنخ  هزین و  اب  دینک ! یم  ییاریذـپ  گنـس  اب  هزات ، هویم  ياج  هب  ناتنامهیم  زا  امش 
! دننزب رجنخ  تشپ ، زا  دنناوخب و  تسا !

! تسا هفوک  هتسیاش  طقف  ینابزیم ، نیا  دنیایب ، زاوشیپ  هب  ریشمش  اب  دننک و  توعد 
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! بیرغ یماما  ياهنت  ریفس  منم !

زا ور  ما ! هتشاذگ  شک  بیرغ  راید  نیا  هب  مدق  امش  رارصا  هب  متسین ! هبیرغ  دیدنبم ! میور  هب  ار  ناتیاه  هرجنپ  مناتسب ! تعیب  ما  هدمآ 
! دینکم مراثن  گنس  دینادرگرب ! نم 

هتسیاش ینادرگرس ، ياه  هچوک  تسین ! نم  راوازس  هتسب  ياهرد  دییاشگب ! ار  اهرد  ما ، هدماین  هدناوخان  نیسح ! ریفـس  ما ! ملـسم  نم 
! تسین نیسح  ریفس 

هفوک دراد : جاور  يدـهع  تسـس  یتریغ و  یب  زونه ، هفوک  رد  هتفرگن ! داـی  ار  يرادـنامهم  مسر  زونه  هفوک  اـین ! هفوـک  هب  نیـسح » »
! دهد یم  نوخ  يوب  زونه 

! دوش تبیصن  ینادرگرس  هک  مراد  نآ  سرت  این ! ایفوک  هب  نیسح » »

! یشاب هتشاد  ردپ  ریدقت  نوچ  يریدقت  هک  مراد ، نآ  سرت 

نارب ياه  غیت  ناشیاه ، مدق  تسایر ! غورد و  اه ، همان  نیا  رطس  رطس  دنا ! هدربن  افو  زا  ییوب  تعامج  یفوک  هک  همطاف ! رـسپ  درگرب ،
! هدروخ رجنخ  تشپ  زا  نابیرغ  نوخ  ناشیاه ، بکرم  تسا و 

! تشهب لها  ناناوج  دّیس  این ! هفوک  هب 

! تسین يدامتعا  راید  نیا  مدرم  هب 

! تسا رورپ  مجلم  نبا  مه  زونه  هفوک  هک  ادخ  هب 

! دنا هدرک  نیمک  هنشت ، نوخ  هب  ياه  گنس  شیاهراوید ، هیاس  رد  مه ، زونه 

! تسا هفوک  نامه  هفوک 

! نیسح درگرب 

! لیقع رسپ  ملسم ، منم ! نیا 

! دندناسر یم  وت  هب  ارم  يادص  اهداب  شاک ،

! دندناوخ یم  تیارب  ار  ما  ییاهنت  تیاکح  و 

! دندومن نّیزم  شدورو ، يارب  ار  هرامالاراد  هنوگچ ، دندرک و  تشپ  تریفس  هب  روطچ  هک 
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فادن هبیط  «/ ریگارف تبرغ  »

فادن هبیط  «/ ریگارف تبرغ  »

ار ییافو  یب  نیگنس  مغ  یناوتب  هک  دوب  نآ  زا  رتریگارف  تبرغ ، .دوب  هتفرگ  ار  تیولگ  نیگنس  یضغب 

تدای زونه  .یبایب  ار  نیـسپاو  ياهزور  ییانـشآ  زا  یکدـنا  دـیاش  ات  يدرک ، هاگن  رهـش  نیا  ياه  هچوک  هب  رگید  راب  ینک ، شومارف 
، زور نآ  .دندنکارپ  یم  رهـش  ياج  ياج  رب  ار  رادید  روش  دندمآ و  یم  جوف  جوف  نایفوک ، گنر  رازه  تیعمج  هک  ار  يزور  تسه 

یکواکچ ره  نابل  رب  قشع  همزمز  دـیبات و  یم  مدرم  کت  کت  ياه  بلق  رب  ار  دوخ  يامرگ  تبحم ، دیـشروخ  دوب ، نشور  اـج  همه 
يدمآ وت  زور  نآ  .دوب  يراج 

رفس هناقشاع  شرطاخ  هب  هک  دوب  یمایپ  ندناسر  اهنت  تا ، هشیدنا  نتفگ و  نخس  وا  زا  ِقاتشم  تنابز  تیالوم  قشع  زا  راشرـس  تبلق 
راگنا اما  يور ، یم  ولج  ماگ  هب  ماگ  ینک ، یم  رذگ  هچوک  هب  هچوک  يا ، هدـناشوپ  ار  تا  هرهچ  يور ، یم  هار  الاح  .يدوب و  هدرک 

، ناتسروگ راگنا  اّما ! ینک ، یم  بابلا  ّقد  ار  اه  هناخ  یکی  یکی  .دنک  یمن  دوبان  ار  نیمزرس  نیا  يامرس  زگره  تنیشتآ  ياه  سفن 
.دونش یم  ار  وت  رهش  نیا  مدرم  زا  رت  شیب 

رد ار  اـه  ملق  هک  ناـمز  نآ  شاـک  يا  .يدرک  زاورپ  بیرغ  یگدازآ  نیا  ریدـقت  رد  وـت  تسا و  يا  هدازآ  ره  ریدـقت  تبرغ ، ییوـگ 
ناشیاهذغاک شاک  يا  .دراگن  یم  خیرات  هحفـص  رب  ار  ناشیدرمان  دنـس  دبا  ات  ناشیاه  همان  رهوج  دنتـسناد  یم  دندوب ، هتفرگ  تسد 

شاک يا  تسکش  یم  ناشیاه  ملق  شاک  يا  دش ، یم  هراپ 

يارب یناج  رگید  هک  ردق  نآ  دندوب ، هدرم  نیا ، زا  شیب  شاک  يا  دش ، یم  کشخ  ناشیاه  گر  رد  نوخ 

.دنتشادن یمدرمان 

دهاوخ ار  وت  ماقتنا  هک  يا  هطقن  هب  دـسر  یم  ناـمز  رادـم  زا  شیاـه  تشذـگ  یپ  رد  دراد ، یبیجع  مسر  راـگزور  دازآ ، هدـنرپ  يا 
.دندرک وت  هب  هک  یتنایخ  ماقتنا  تبلط ، قح  ياهدایرف  مامت  ماقتنا  تا ، یسک  یب  ياه  هظحل  مامت  ماقتنا  .تفرگ 

ص:77

هرامش 55 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب درک و  كاپ  شا  هرهچ  زا  زگره  ناوت  یمن  ار  رهش  نیا  یهایـس  تسناد  یم  بوخ  دوب ، هتـسشن  نامـسآ  يالاب  هام  هک  بش  نآ 
نامسآ باتهم  .تسا  هدوهیب  يراک  نیمزرس  نیا  رب  ندیبات  دیمهف  هشیمه 

.دوب هتشگن  شوماخ  قح  رون  زونه  هک  تشاد  انعم  ینامز  رهش  نیا 

نیمز نیا  ریـسا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  تا  یگتـسیاش  .يورب  يرادرب و  تفـص  نوملقوب  نامدرم  نیا  نایم  زا  ار  تراب  هلوک  دـیاب  وت 
.ینامب

.تا یناملسم  هظحل  هظحل  رب  تسا  یتداهش  تنوخ ، زا  هرطق  ره  هک  نادب  ملسم ! درم  يا 
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سلجم زور  سردم -  هّللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنشود

رذآ 1382  10

لاوش 1424  6

Dec. 1  . 2003

یتیاده نیسح  / فرب رد  تیاصع  ریپ  يادص  اب 

! راوهوک يا  زارف ! رد  ِدایرف  يا  هداتسیا ! يادص  يا 

رد زونه  تیادـص  .يدـیود  شا  یپ  رد  کیدزن  رود و  ياه  هداج  رب  شود ، رب  هلوک  وت  دـندوب و  هتـشون  تا  یناـشیپ  رب  ار  تداـهش 
.دچیپ یم  رهش  شوگ 

يا مکحم ! يادص  يا  .تسوت  قیمع  هودنا  رگشیاتس  كاخ ، نیا  ياج  ياج  يدیشک و  هدرگ  رب  اه  لاس  ار  نیمزرـس  نیا  ياه  جنر 
کی نامـسآ  دـیزرل ، نطو  ياه  نوتـس  دندرـشف ، ار  تناشورخ  يولگ  كاخ ، نیا  ياهوزرآ  نارگتراغ  هک  یبش  شوماخ ! دـنوامد 

.دنتشاد شیوخ  یشحو  هجنپ  رد  تخس  تنانچمه  ناشوگ ، رد  هبنپ  یلو  تساخرب ؛ اه  نابایخ  نویش  دش و  رگید  روج 

! دوب ینیگنس  تیاه  هناش  رب  نامولظم  هآ  يدرواین و  بات  ار  تا  ینیمزرس  هاگ  یب  ياه  یگتفخ  هک  وت  رب  مالس 

.جنر لباقم  رد  نایغط  تشادن ؛ يدوقفم  هقلح  چیه  نایغط ، ریجنز  هک  دنتخومآ  وت  زا  نطو  ناکدوک  ار  سرد  نیمادـک  سّردـم ! يا 
.نیمز ِكاّفس  نانهد  شتآ  لباقم  رد  .نمیرها  ربارب  رد 
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هب نیمزرـس ! کی  شوگ  رد  ناهنپ  همزمز  يا  وت  رب  دورد  ّتلم ! کی  شورخ  همانـسانش  يا  هتفر ، جارات  هب  تماقتـسا  يا  وت  رب  دورد 
؟ دنایامنب ار  منورد  دزوس  هک  منک  زاوآ  تا  هنارت  مادک  رد  یتسار 

؟ مریگب شیوخ  هدرورپ  ِنت  زا  ار  تنوخ  ماقتنا  ات  مردب  هماج  تدایرف  مادک  رد 

؟ -  هدرم دنزرف  ردام  نیا  دراذگب -  یتخبروش  راوید  رب  رس  هدنشُک ، تعاس  نیمادک  ات  تنطو  تسد ! زا  هتفر  يا 

تس هدش  مگ  وت  روضح  زبس  ثیدح  یتفر  »

« تس هدش  مگ  وت  رون  هدیصق  بش  رعش  رد 

.باتفآ رد  تا  هرهچ  هتخادگ  رطع  اب  فرب ، رد  تیاصع  ریپ  يادص  اب  دنک ؛ تشومارف  رهش ، هنوگچ 

.يدزن وناز  یهاگشیپ ، رد  هاگ  چیه  هک  داب  دنلب  تمان  ریپ ! يا 

...یتشاذگ هوک  ياه  هناش  رب  نامسآ ، نوچ  یتشاذگ ، رس  رگا  هک  داب  دنلب  تمان 

يردیح هموصعم  / تسایس ریپ 

تسایر لها  سردم  دوش » یم  دوبان  دنک ، یبلط  تسایر  سکره   » هک دوب  هتخومآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بتکم  رد  سردم ، و  ... 
.دوبن

تـسناوت یم  سردم  هنوگچ  سپ  تسا ؟» یـشیالآ  یب  یتسیز و  هداس  دـهز ، يادـتبا   » تسا هدومرف  سردـم  يالوم  هک  نآ  هن  رگم 
!؟ دشابن تسیز  هداس 

« هدابِع نیرِّبکَتُْملا  َعَم  َرُّبکَّتلا  َّنِا   » هدننک یعادت  نادبتسم ، ناربکتسم و  اب  ههجاوم  رد  شتبیه  راقو و 

نینچ دـنناوت  یم  یناسک  هچ  و  انْوَه » ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ُنَمْحَّرلا  ُدابِع  ِو   » يانعم مدرم ، ربارب  رد  شا  ینتورف  عضاوت و  دوب و 
؟ دنا هتفای  شرورپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یسایس  بتکم  رد  هک  نانآ  زج  دنشاب ،

هیلع ناـنمؤمریما  نادـحوم ، يـالوم  لوق  هب  هک  ارچ  دوب ؛ ماـع  صاـخ و  دزناـبز  یکریز  رد  .دوب  ٌسِّیَک »...  ُنِمْؤُْـملَا   » قادـصم هنیس ،
«. دنتسه اهنآ  نیرت  كریز  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  نیرترب  مالسلا :

هب هک  یـسک  : » دومرفمالـسلا هیلع  یلع  شیالوم ، هک  نیا  هن  رگم  .دشراگتـسر و  دیفـسور و  ملاع ، ود  رد  سردـم ، هّللا  تیآ  دـیهش 
تیبرت یهلا  بادآ  هب  سردم ، نسح  دیس  دیهـش  و  .دناسر ؟» یم  یگـشیمه  يراگتـسر  هب  ار  وا  تیبرت  نآ  دبای ، تیبرت  یهلا  بادآ 

.دیسر یگشیمه  يراگتسر  هب  تسیز و  تفگ ، نخس  .درک  راتفر  تفای ،

! دشاب زبس  هشیمه  نید  تسایس و  ناتسوب  رد  شدای 
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هزمح ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

رذآ 1382  11

لاوش 1424  7

Dec. 2  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / قشع هلجح  هناقشاع و  خلسم 

! دید دنناوتن  قشع  هلجح  رد  ار  هناقشاع  خلسم  نامرحمان ، ات  دناشوپب ؛ ار  تداهش  تماق  تساوخ  یم  ابع  دنلب ! تماق  دوب و  هاتوک  ابع 
: دوب هاتوک  ابع 

! يزوریپ رذگدوز  ياهرواب  لثم  - 

! دندرک اهر  تمینغ »  » دصق هب  ار  رگنس  هک  یناسک  هشیدنا  لثم  - 

! دنداد حیجرت  ملسو » هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   » ناج هب  ار  شیوخ  ناج  هک  ییاه  نآ  نامیا  لثم  - 

ار شناج  اهنت  هن  هک  يدرمناوج  تماق  هب  دوب ! هاتوک  تداهش  تماق  هب  اّما  دوب ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يابع  دنچره  ابع ،
هب تفر ! جارات  هب  قشع ، جارح  رد  شندـب ، ياضعا  هعطق  هعطق  هک  درک ؛ ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  هب  ِناـمیا  يادـف 

« نمیرها  » نیکرچ ياه  تسد  هب  ار  شا  هدالق  ماقتنا ، سح  دید و  یم  شا  هزوپ  هزادـنا  هب  ار  ایند  هک  یکاپان »  » جارات هب  تفر ! جارات 
.دوب هدرپس 

! قشع اهنت  دناشوپب ، دناوت  یم  قشع  راونا  اهنت ، ار  تداهش  دنلب  تماق  - 
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!... تشاد دهاوخن  یموهفم  یقشاع  تشذگ ؛ ناوتن  رگج »  » مخز و  لد »  » نوخ زا  رگا  قشع  هار  رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرز  ياه  مخز  لگ  دوب ؛ هدرک ، جورع  نادرم  یناوغرا  ياه  هظحل  زا  راشرـس  هک  دُُحا »  » دولآ قفـش  هنماد 
نابرهم هنیس  ار ، تداهش  هنیس  ار ، قشع  هنیس  هک  ینمشد  نمشد ! هنادرمناوجان  و  هنایشحو »  » راتفر زا  لفاغ  درک ، یم  اشامت  ار  ملـسو 

.دوب هتفر  هناشن  ار  هللا » مهمحر  هزمح  »

وا زا  تداشر  تّورم و  زا  یـسیدنت  شا  ینامـسآ  تریـس  تشاد و  گر  رد  مشاه »  » كاـپ نوخ  هک  يدرمناوج  هللا » مهمحر  هزمح  »
.دوب هتخاس 

نیب رد  نـیرت ، ناـبرهم  دوـب : تعاجــش  یناـبرهم و  زا  یقیفلت  ملــسو ، هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  هاــگن  رد  هللا » مـهمحر  هزمح  »
«! شیرق  » ِنامدرمان ياه  یتساران  اب  هلباقم  ربمایپ و  زا  عافد  رد  نیرت ، عاجش  6 و  لوسر ترضح  نادنواشیوخ 

زج تداهـش  هنابیرغ  ياه  هظحل  رد  هک  يدیهـش  تفای ! ییادهـشلادیس »  » ِتقاـیل هک  يزارفارـس  دیهـش  : » هللا مهمحر  هزمح  ترـضح 
اب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ییاج  ات  مالسلااهیلع .» ءارهزلا  همطاف   » زج يرادازع ، تیزعت ؛ ماگنه  تشادن و  یـسنوم  ادخ ،

هیرگ زورما  هزمح ، يارب  اـّما ، تس  یناگدـننک  هیرگ  ار  دـُحا  يادـهش  (1): َمْوَْیلا َُهل  َیکاَوب  ـال  َهَزْمَح  َّنِکل  َو  دـندومرف : ماـمت  فسأـت 
زا شا ، یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  هک  نامیا ، هشیب  درمریش  رب  دنتسیرگ ! رایسب  دنتـسیرگ و  نمؤم  ياه  لد  هاگ ! نآ  تسین ! يا  هدننک 

: تخادرپ یبوخ  هب  ار  شا  يرادافو  ياهب  و  درک ! عافد  شتاداقتعا  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؛ ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلوسَر  َّمَع  ای  َکیلع  مالسلا 

؛ ءادهُّشلا َریَخ  ای  کیلع  مالسلا 

َْتنُک و    ِ هّللا ِلوُسَر  َتحَصَن  َکِسْفَِنب َو  ُتْدُجَو  َّلَج  َّزَع َو    ِ هّللا ِیف  َتْدَهاَج  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْشَا  ِِهلوُسَر ؛ َدَسَا  َو    ِ هّللا َدَسَا  ای  کیلع  مالسلا 
(2): ابِغار ُهَناَْحبُس    ِ هّللا َْدنِع  اَمِیف 

! نیرترادافو ملسو ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  نیرترادافو  يا  وت ، رب  مالس 

! نیرتهب ءادهش ؛ نیب  رد  نیرتهب  هک  وت ، رب  مالس 

! يدوب ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باکر  رد  دربن ، ياه  نادیم  ریش  ادخ و  ریش  نامیا ، هشیب  ریش  هک  وت  رب  مالس 

عاـفد دوخ  ربماـیپ  دوخ و  تاداـقتعا  زا  يدـیگنج و  ناوت  نیرتهب  اـب  6 ؛ ربمایپ و  هلـالج ) لـج   ) دـنوادخ نید  هار  رد  وت  هک  ادـخ ، هب 
، داب وت  ناور  رب  شا ؛ ییایربک  شرع  ِناکاپ  دنوادخ و  دورد  وت ! هتسیاش  یتداهـش ، مه  نآ  تداهـش ! ماگنه  ات  هناناج  یعافد  يدرک !

! دوب وت  ینامسآ  تبرت  زا   3 همطاف ترضح  رکذ  حیبست  هک 
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.دحا هزغ  دلج 1 ، هللا ، مهمحر  یمق  سابع  خیش  لامآلا ، یهتنم  - - 1
.نانجلا حیتافم  رد  هللا  مهمحر  هزمح  بانج  ترایز  - - 2
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هللا یلـص  ربمایپ  لد  رد  اه  غاد  نیرت  تخـس  وت ؛ گوس  غاد  تسا و  هدـش  ریذـپان  فصو  وت  گوس  اـب  دُُـحا »  » هیثرم هک  وت  رب  دورد 
! دوب ملسو  هلآ  هیلع و 

تـسد تخیگنارب ! ار  ترـضح  مـشخ  وـت  تداهـش  هوـحن  یلو  درزآ ؛ یمن  شیرق ، یمارتـحا  یب  ار ، شرهم  رپ  دوـجو  هـک  يربماـیپ 
.هّللا ءاش  نا  دنکن ، شومارف  ازج ، زور  رد  ار  ام  تتعافش ،

یناهارف یناچیم  يدهم  / ناروالد هلسلس  زا 

ماگ دوب و  هدـیدگنج  ياه  تشد  ییالال  تریـشمش ، کچاکچ  تخادـنا و  یم  ینابایب  ناریـش  مادـنا  رب  هزرل  تا ، هرعن  هک  هاـگ  نآ 
کش یب  .اهرهش  اه و  ناراب  اهارحص ، اه و  هوک  شوگ  هب  تسانـشآ  تمان  .متخانـش  یم  ار  وت  درک ، یم  رت  قیمع  ار  اه  هرد  تیاه ،

.دناد یم  زاجح  ياه  هوک  همه  زا  رت  عیفر  ار  دوخ  هک  تساه  نرق  وت ، نتشاد  رطاخ  هب  دحا ، هوک 

هک ییاه  هرخص  همه  زین  دنا و  هداد  روبع  شیوخ  زا  ار  تراو  نافوت  ياه  ماگ  هک  ییاه  تشد  همه  رابتعا  تسا و  دُُحا  هوکش  تمان 
یم ار  اهربب  همه  تسوپ  تنامک ، هز  ندش  هدیـشک  يادص  هک  نانچ  نآ  يا ؛ هدیـشک  نامک  يا و  هداتـسیا  ناشیا  شود  رب  را ، هلزلز 

هنوگچ تفگ و  ساپس  ار  وت  دوش  یم  هنوگچ  .دنازرل 

شیوخ ینارون  هدازردارب  درک و  یم  رپس  هنیس  مصاخ ، كرـشم و  موق  ربارب  رد  هنت  کی  هک  ار  ییاهزور  درک  شومارف  هک  دوش  یم 
.يداتسیا یم  تسارح  هب  هدیشک  کلف  هب  رس  ياهوراب  اهژد و  نیرتراوتسا  نانوچ  اه و  ناتسهوک  نیرت  عیفر  نانوچ  ار 

.درازآ یم  ار  نایفسوبا  فالخا  هرهچ  زونه  یتح  وت  یلیس  ياج 

.تسشن ترگج  رب  ناراوخرگج  نامه  هنیک  ریت  زین  تبقاع  و 

هزین هـک  میوـگ  یم  ار  يا  هـظحل  نآ  مسیوـنب ؛ ینخــس  كاـندرد ، هـظحل  نآ  زا  مهاوـخ  یم  هـک  هاـگ  نآ  دوارت ، یم  نوـخ  مـلق  زا 
یتعاس ات  هک  ناشیا  مه  دـندروآ ؛ موجه  ترکیپ  رب  هنـسرگ  ناراتفک  نانوچ  ناراوخرگج ، دولآ و  ار  تا  هنیـس  یـشحو ، نیگآرهز 
اهوتسپ رد  دندیزخ و  یم  ناشیاه  هناخ  هب  دش و  یم  لفق  ییوگرفک  زا  ناشنابل  دندینش  یم  ار  وت  مان  یتقو  رمع  همه  رد  یتح  شیپ ،

.دنروآ یم  موجه  تمرگ  زونه  ِندب  رب  هک  دنا  هدش  یعاجش  ناسکرک  کنیا  ناشیا  مه  يرآ ! .دندیزرل  یم 
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يوزرآ هب  کنیا  دـندید ، یم  باوخ  هنوگ  ایؤر  شیوخ ، نینوخ  ياـه  نادـند  ریز  ار  وت  رگج  ندـیرد  يرمع  هک  ناـشیا  مه  يرآ !
هتخیر يدرس  بآ  ییوگ  ناشیا  ترسح  شتآ  دنا و  هدیسر  شیوخ  لاسنهک 

نآ هک  تسناد  دنهاوخن  زگره  اما  .دنا  هتسشن  تا  هنیس  يور  رب  هک  نانچ  نآ  هک  یلاح  رد  دنشک ، یم  ماین  زا  رجنخ  علو ، اب  دنـشاب ،
.داتفا كاخ  هب  هنادرمناوجان  هک  يروالد  تفگ : دهاوخ  همه  تسا و  هزمح  گرزب  مان  دنام ، یم  هچ 

يدیلپ هب  زج  ناشیا  ریقح  مان  تسایند  ایند  ات  کش  یب  هک  هزمح ؛ هنیـس  هن  دوب ، زوت  هنیک  ناراوخرگج  تمـصع  دش ، هدیرد  هچ  نآ 
.دش دهاوخن  هدرب 

، دننک جک  هار  هک  هنوگره  تسا و  هنوگ  ناطیش  ناشیا  ترطف  هک  نانچ  دنشاب ، ناطیش  هدییاز  ییوگ  یـضعب  هک  مشیدنا  یم  یهاگ 
ات اما  .دشاب  نتسیز  هنوگ  ناطیش  ناشیا  تلاسر  ییوگ  هک  نانچ  نآ  تشاد ؛ دنهاوخن  رب  ماگ  تثابخ  یتشز و  يوس  تمـس و  هب  زج 

دیخرچ و دهاوخ  اهرـصع  همه  ناروالد  ياه  گر  رد  دحا  ِروالد  نوخ  کش  یب  یناطیـش ، ياه  تلاسر  دـشاب و  ناطیـش  هک  یتقو 
ناروآرگج رامـش  یب  دندیـشک ! نوریب  هزمح  هنیـس  زا  رگج  رگا  كاب  هچ  رگید  .دـیپت  دـهاوخ  مرگ  روـالد  نارازه  هنیـس  رد  شبلق 

ار ناراتفک  ناسکرک و  رکیپ  میاد ، يا  هشعر  هراومه  اـت  تسا  يراـج  ناـشیا  ندـب  رد  هزمح  حور  هک  دوب  دـنهاوخ  دنتـسه و  رگید 
.دراذگن هدوسآ 

هدنز سابعلا  لضفلاوبا  تسا و  هدنز  نیسح  .تسا و  هدنز  یلع  تفر ، رگا  هزمح  .دوب  دنهاوخن  یهت  ناریش  هرعن  زا  زگره  اه  لگنج 
؛ تشاد دـنهاوخ  دادـتما  خـیرات  یلاـح  رد  هراومه  هتفاـب  مه  هب  روـطق  يریجنز  ناـنوچ  ناروـالد ، هلـسلس  هک  تسا  هنوـگنیا  تسا و 

.دش دهاوخن  هتسسگ  زگره  هک  يریجنز 

ییاضر هدیمح  / نداتسیا زاغآ  دحُا ،

؟ دزیوایب نادب  نامسآ  ات  تساجک  تیاه  تسد  راوتسا  ِنوتس 

؟ تسا هتسشن  هراظن  هب  ار  زیگنا  مغ  بورغ  مادک  تذفان  ياه  مشچ 

؟ دیچیپ دهاوخ  باوخ  ِزیلهد  مادک  رد  تیاسر  يادص 

تابرض همادا  دوش ، یم  هراشا  تریح  هب  تتـشگنا  رـس  رد  هک  يزار  .دنتفیب  کچاکچ  زا  رفک  ياهریـشمش  ات  هدب  زاورپ  ار  تیادص 
.دبلط یم  ار  وت  تماقتسا  دُُحا ، تسیاب ! .تسوت  ریشمش 
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ریـشمش رفک ، .دـنازرل  یم  ار  کیرات  كاـخ  تسم ، نابـسا  ههیـش  يادـص  .تسا  هدروآرد  وناز  هب  ار  كاـخ  تراوتـسا ، ياـه  ماـگ 
یم رادازع  دبا  ات  ار  خیرات  هک  دبلط  یم  ار  يا  هعجاف  رارکت  رفک  .دشک  یم  دایرف  ناطیش  هناتـسم  ياه  هرعن  ياونمه  تسا و  هدیـشک 

.دهاوخ

؛ دوش یم  هدیرد  يا  هنیـس  نیربتـس  دنـشاپ  یم  ورف  راوتـسا  ياه  هوک  دنتفا ، یم  شورخ  هب  ناهج  ياهدور  مامت  .دیآ  یم  نوخ  يوب 
هدـش شومارف  ياـه  هوزغ  یهاوخنوخ  هب  ار  هوک  رگج  دُُـحا ، ِنیتـسآ  رد  تسد  ناطیـش  دـنک ، یم  هیرگ  نوخ  نامـسآ  هک  هاـگ  نآ 

، دنز یم  سفن  كاخ  يور  هبور  هعقاو ، ياوه  .دشک  یم  نوریب 

.ددنب یم  ار  شتوهبم  ياه  مشچ  خیرات ،

یم ار  شیوخ  نیرید  راوس  تسا و  هدرک  مگ  ریـسم  اه ، هار  هروک  رد  هک  دنونـش  یم  شوگ  رد  ار  یبسا  نوزحم  يادـص  اـه  میوقت 
.دیبلط

شربکا هّللا  يادص  نینط  نانچمه  اّما  دشاپ ، یم  ورف  كاخ  يور  هوک ، .دنک  یم  نوخ  يوب  راشرـس  ار  كاخ  سیلبا ، ههقهق  يادص 
.دوش یم  هدینش  اه  نرق  سپ  زا 

؛ ادرم نهآ  ریش  اغیرد  دوب و  دهاوخن  نآ  ِسپ  زا  ینداتفا  ورف  هک  نانچ  نآ  تسا ؛ نداتسیا  زاغآ  دُُحا ،

؛ يدوب وت  هک 

راوهوک و 

یتفا كاخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ 

راوتسا هوتسن و 

يدوب هدرم 

هدازربکا ریما  / مالسا هانپ  تشپ و 

ارس .دنتخیر  یم  نیمز  رب  نز  نازخ  گرب  دننام  ناکرشم  هبرـض  ره  اب  دندمآ و  یم  دورف  يرگید  زارت  يراک  مادک  ره  شیاه  هبرض 
یم مه  زا  نمـشد  هاپـس  .تشاد  یمرب  ماگ  هک  فرط  ره  هب  .درک  یمن  سح  ار  یگتـسخ  شیاهوزاب  شوگ ، اـپ  ارـس  دوب و  مشچ  اـپ 

تخادنا و یم  تشحو  بعر و  ناکرشم  لد  رد  شهاگن  تبیه  دیشاپ ،

ص:85

هرامش 55 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


« هّللا الا  هلا  ال   » شیاه مشچ  رد  تسب و  یم  شقن  ربکا » هّللا   » شبل رب  هبرـض  ره  اب  .دوب  ملظ  ربارب  رد  وا  تبالـص  هاوگ  شربتـس  هنیس 
رد دـیوگب  هاگن  ِنابز  اب  دـنک و  هزات  تعیب  شیالوم  اب  هاگن ، اب  ات  تسیرگن  یم   6« دّمحم  » هب ریشمش  هبرـض  ره  زا  دعب  دز و  یم  قرب 

.تسین راذگورف  يراک  چیه  زا  هار  نیا 

ياپارـس يدرد  درک ، سح  شا  هنیـس  رب  ار  هزین  يزیت  ناـهگان  یهایـس ، هیلع  هزراـبم  لاـح  رد  دـُحا و  نادـیم  رد  دربن  شکاـشک  رد 
«، هدنه  » مالغ دوب ، یشحو »  » تخادنا یهاگن  تشگرب و  تفرگ ، ارف  ار  شدوجو 

.دوب هایسور  ایند  ود  رد  هک  نآ 

هابور موق  نیا  ات  داتسیا  ناکرشم  ربارب  رد  ریـش  لثم  .دوب  هّللا  لوسر  ادخ و  نید  یماح  دوب ، دّمحم  ياپون  مالـسا  هانپ  تشپ و  هزمح ،
تداشر و هانپ  رد  اپون  مالـسا  ات  دیورگ  شا  هداز  ردارب  نید  هب  دناسرب ، مالـسا  نیما  ادخ و  لوسر  هب  يدنزگ  دـنکن ، تأرج  تفص 
ار مالـسا  نیبم  نید  رطاخ ، هغدغد  زا  رود  هب  شمارآ و  لامک  رد  دـناوتب  دّـمحم  ات  .دنیـشن  راب  هب  شا  یعامتجا  ّتیعقوم  تبالص و 

رایـسب شتداهـش  زا  دعب  هک  تسناد  یم  بوخ  ربمایپ  ار  نیا  .تشاد  مالـسا  يزوریپ  يرادیاپ و  رد  یگرزب  مهـس  هزمح  دـنک ، غالبا 
تفار و حلص و  نید  مالـسا  هک  دنک  تباث  ات  دیـشخب  ار  هزمح  لتاق  زاب  یلو  .دنناسرب  شلمع  يازـس  هب  ار  شلتاق  دومرف  تسیرگ و 

.ملظ هاج و  گنج و  نید  هن  تسا  یگدازآ  ششخب و 

یمیقم بیبح   .../ دنه هنیک  نامشچ 

هتسشن هزمح  نیمک  رد  تسد ، رد  هدنفاکش ، ینیبوز  اب  یشبح ، مالغ  هدش و  هتخود  یشبح  مالغ  ناتسد  هب  دنه  يوج  هنیک  نامـشچ 
هک نانامه  .دنیب  یمن  ار  نازوت  هنیک  مومسم  ياه  هشیدنا  زگره  تسا و  نید  هار  رد  راکیپ  مرگ  ربمایپ ، راکادف  يومع  هزمح ، .تسا 

نوخ دمحم ، زا  يرادساپ  هب  نانچمه  هزمح  .تسا  هدوبر  ار  ناشرارق  مارآ و  ردـب ، رد  ناشکرـشم  ناردـپ  ندـب  رب  هزمح  ياه  مخز 
دیاب هک  تسا  شیوخ  موش  ریدقت  زا  برطضم  یـشبح ، مالغ  ناتـسد  رد  ینیبوز  دعب  يا  هظحل  دزیر و  یم  نیمز  رب  ار  ادخ  نانمـشد 

هتشغآ نوخ  هب  شعن  هب  ار  وت  ناکچ ، ناکچ  نوخ ، زا  يدور  هاگ  نآ  .دنیشنب  ربمایپ  گرزب  يومع  بلق  رب 

یمان دحا  .دشک  یم  شود  رب  ار  هراوخرگج  ینز  مان  خیرات ، سپ ، نآ  زا  دوش و  یم  نومنهر  ءادهشلادیس 
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.دش یم  ریزارس  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  شیوخ ، يومع  مان  ندینش  اب  هک  دوب  ربمایپ  كرابم  هرطاخ  رد  زوسرگج 

زا سپ  نادیهش  ناوراک  رادمدرس  ءادهشلادیس  هزمح  راثیا  دومن  نیرتهب  تسا ، هتشذگ  ناج  زا  یناملـسم  نیتسار  نامیا  هناشن  هزمح 
هنیک هدیرد  شرگج  هک  هاگ  نآ  نادیهش ، دیس  رب  مالس  دوب ، دوخ 

! دش راگزور  ياه  ناسنا  نیرت  موش 

ییاضر نسح  / باتفآ نیشنمه 

هدش یناسفن  لایما  لامدـگل  یناسنا  ترطف  هک  هاگ  نآ  برع ، موق  تلاهج  ناراگزور  نآ  زا  تسا ، لاس  ياهلاس  .مسانـش  یم  ار  وت 
.دندرک یم  لاچ  نیمز  رعق  رد  ار  تاساسحا  مجح  هک  یتقو  زا  اه و  هفطاع  ندرک  روگ  هب  هدنز  نامز  زا  دوب و 

راصح دوب و  اهنت  قشع  ترضح  هک  ار  ینامز  مراد  دای  هب  باتهم ، تبحص  مه  باتفآ و  نیشنمه  ینامسآ ، يدرم  مسانـش ، یم  ار  وت 
.يداد يرای  ار  وا  ییاهنت ، جوا  رد  وت  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هنیک  گنت 

تریشمش هغیت  رب  هک  يدایرف  دوب ، دایرف  زا  رپ  تتوکـس  .قشع  سنج  زا  یـششخرد  يدیـشخرد ، خیرات  زارف  رب  هک  یتسه  هزمح  وت 
.دیشخرد یم 

دقن ات  یتفر  قشع ، خلـسم  هب  نانک  هلوره  وت  تسود ، ترـضح  دای  زا  زیربل  تناج  دش و  هکرعم  راد  نادـیم  نونج  یتقو  زور  نآ  رد 
.يراذگ صالخا  قبط  رد  ناج ،

مخ ار  شورس  نوچ  تماق  ثداوح  داب  دنت  هک  يدرم  ینافرع ، دنلب  حور  اب  يا  هروطسا  يدرم  متخانـش ، رت  شیب  زور  نآ  رد  ار  وت  و 
ههقهق دوـب ، اـبیز  هچ  و  دربـن ! ماـگنه  هب  تریـشمش  صقر  دوـب ، دنمهوکـش  هچ  .درکن  تسـس  ار  شناـینب  سرت  هکرعم ، رد  و  درکن ،

هب دوب ، هدش  هریخ  باتفآ  هب  تهاگن  دوب و  هتفکش  تنابل  زا  رکذ  هک  هاگ  نآ  .ندنک  ناج  تاظحل  نآ  رد  ءاقل ! ماگنه  هب  تا  هناتسم 
هیآ تفاکـش و  ار  تا  هنیـس  دیلپ ، یناتـسد  دوب ، هدـش  تهار  شرف  کئالم  دـیپس  رهپـس  هک  یماگنه  نوخ ، رد  ندز  اپ  تسد و  هاگ 

.يدیدنخ تیدبا  رد  وت  .دش و  يراج  تا  هنیس  زا  قشع  ياه 
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یلگنج ناخ  کچوک  ازریم  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

رذآ 1382  11

لاوش 1424  7

Dec. 2  . 2003

یمیقم بیبح  / لگنج ناوخدورس 

هک دـننک  یم  رورم  ار  يدرم  روـضح  هرطاـخ  لـیجنم  لـپ  دـنب  دـنب  یبوـچ و  هـبلک  دوـپ  راـت و  لـگنج  درز  ياـه  گرب  شخ  شخ 
گرب .دیوج  یم  ار  دوخ  ناخ  کچوک  ازریم  دایرف  تشپ  دایرف ، تساه  لاس  لگنج  الاح  دوب و  لگنج  لاثم  یب  هدنامرف  يراگزور 

ياه فرب  لگنج ، دنلب  ناتخرد  ناتسبات  هیاس  يدنبیاپ ، ياه 

هک یگنفت  هنیـس و  رب  گنـشق  راطق  اب  بسا ، رب  راوس  ار  لگنج  کچوک  ازریم  همه  همه و  يراـهب  ناگدـنرپ  هار و  ریـسم  رب  هتـسشن 
.دندوب هدید  دوب ، وا  زا  شیپ  ناهاوخ  تلادع  ثاریم 

ات تساخ  اپ  رب  ازریم  .دیناود  هیاس  نطو  رد  مصخ  هک  ماگنه  نامه  زا  يدازآ  هب  درک  یم  مرگ  ار  ناشلد  ازریم  ياه  گنـشف  يادص 
هدروخ مخز  ياه  هناش  رب  لگنج ، ناتخرد  ياه  گرب  ردـق  هچ  .دـنک  وحم  ار  نیگنن  هیاس  نیا  دـنادرگرب و  ار  دیـشروخ  شنارای  اب 

اب دوب  ربارب  یلگنج »  » ماـن اـهزور  نآ  دـندرپس ! كاـخ  هب  ار  دـنخبل  شاـه  مغ  رد  دـندیدنخ و  شیاـه  يداـش  اـب  دـندز ، هسوب  ازریم 
، بسا رب  راوس  دروآ و  یمن  بات  ار  نطو  نیگمغ  هرهچ  زگره  ازریم  .يدازآ  يارب  امرس  یتخس و  هب  نداد  نت  یگنادرم و  تمواقم ،

راطق
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زا هراچ  هچ  یلو  درادرب  ناریا  یناشیپ  زا  نیچ  ات  دوب  نآ  رب  نامسآ ، يوس  هب  اه  تسد  هنیس و  رب  گنشف 

شوماخ ار  لگنج  گرزب  درم  ازریم ، دایرف  تشپ ، زا  يرجنخ  اب  دـیآ و  نوریب  يا  هدرخ  کمن  نیکرچ  نیتسآ  زا  هک  یتناـیخ  تسد 
! دنک

دیهش میحرت  سلجم  رورغ  رپ  هچ  لگنج  الاح  دشاب ! نیسح  هدناوخ  ارف  نیموس  داتفه و  نطو ، گرزب  هاوخ  يدازآ  نیا  ازریم ، دیاش 
! دنک یم  اپرب  ار  شیوخ 

گرزب يا  وت  مان  داب  هتسجخ 

نطو يدازآ  هار  رد  تخرس  جورع  داب  تیلست  و 

لاس ياه  لاس  زا  سپ  لگنج  یناوخ  دورس  داب  هتسجخ 

تدنلب مان  نمی  هب 

زبس هشیمه  ناتخرد  ام و  میزارفارس  هچ  نونکا 

وت نوخ  یخرس  هب 

.دننک یم  همزمز  هزرابم  ياهزور  ناگدنرپ  ار  وت  مان  هک  یتقو 

.تنارای رب  وت و  رب  دورد 

.تدنلب هشیدنا  وت و  رب  دورد 
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نویباهو طسوت  عیقب  هکربتم  عاقب  بیرخت 

هراشا

هبنش راهچ 

رذآ 1382  12

لاوش 1424  8

Dec. 3  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / خیرات هاگن  نیرت  مولظم 

! مشیدنا یم  عیقب »  » هب یتقو  تسا ، نیگنس  هنیدم »  » تبرغ ردق  هچ  هک  هآ ،

! تسا هدناشن  هنییآ  هب  مغ ، ِرابغ  ار  دیشروخ  خیرات ، لوط  رد  هک  یتیمولظم  هب 

؛ تسا ییایربک  ناتسآ  ینارون و  تبرت » راهچ   » عیقب و ریواصت  دامن  هک  ییانشآ  هژاو  مغ !

شهاگن زا  يراج  ناهودنا  هرطق ، هرطق  دـیوج و  یم  کّسمت  نادـب  لد  هعمج ، نیگمغ  ياه  بورغ  رد  هک  ینیتملا  لبح  نامه  مغ ؛
.دنیشن یمن  اشامت  هب  ار ،

! دنا هتسناد  هورکم  شیارب  هّللا ،» لآ   » ِمغ زج  ار ، یهودنا  دنا و  هداهن  هعیش »  » داهن رد  هک  یقشع  هراصع  نامه  مغ ؛

رَّسلا َو  اـهیَنب ، اـِهْلَعب َو  و  اـهیبَأ ، َهَمِطاـف َو  ِّقَِـحب  َُکلَئْـسَا  ّینِإ  َمُهّللَا  تـسا : هثاغتـسا  اـعد و  ماـگنه  .دـسر  یم  هار  زا  هـعمج  بورغ  ... 
.ُُهلْهَا اَنَا  ام  یب  َلَعْفَت  َو ال  ُُهلْهَا ، َْتنَأ  ام  یب  َلَعْفَت  ْنَأ  َو  ٍدَّمُحم ، یلَع  َیّلَُصت  ْنَأ  اهیف ؛ ِعَدوَتْسُْملا 
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َنب َنَسَح  ای  ٍدَّمُحم  ابَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یناوخ : یم  تتبرغ  ماـمت  اـب  يوش ؛ یم  ّدر  عیقب  راوید  زا  ینک و  یم  هنیدـم  راپـسهر  ار  تلد 
...یلَع

یم ناوناز  هب  رـس  هنابیرغ  ...اْینُّدـلا ؛  ِلْهَا  یلَع  ُجَـجُْحلا  اَهُّیَا  مُْکیَلَع  ُمالـسلَا  يْوقَّتلا ، َلْهَا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يدُْـهلا ، َهَِّمئَا  ْمُْکیلَع  ُمـالَّسلَا 
نیرت مولظم  عیقب »  » .تسا هّللا  لآ  ِّصاـخ  ّتیمولظم  ِناـشن  هک  يا ؛ هدـش  مُگ  يریواـصت  ِنهذ  رد  ییآ ، یم  دوخ  هب  یتـقو  يراذـگ ،
شیپ نرق  هدراهچ  هب  طوبرم  اـهنت  عیقب ، ریواـصت  ّتیمولظم  یندـنام ! داـی  هب  ِهاـگن  نیرت  مولظم  تسا ! مالـسا  هنییآ  رد  خـیرات ، هاـگن 

! نامز هنیس  رب  تسا ! غاد  نیرت  هزات  غاد ، و  تسا ! يزورما  مخز  مخز ، تسین !

ِنب  » و اه » لایر  ِنب   » ِدـنلب هاتوک و  ياهرـصق  هک  اغیرد ! اـّما  يرـشب -  ياـه  نّدـمت  يوگو  تفگ  بهاذـم -  يوگو  تفگ  رـصع  رد 
 - ار مولظم  موصعم  ماما  راهچ  ییایربک  ناتسآ  دنریگ و  یم  هزات  ییور  گنر و  زور ، ره  یلهجوب ، ینایفسوب و  ياهرالُد  اب  اهرانید »

! دنا هدرپس  خیرات  ثداوح  هب  دنتسه -  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هداون  هک 

ّْتبَت هک : اّقح ! درادن ! ناشکهک  غارچلچ  زج  یغارچ ، عمش و  نامسآ و  يدروجال  دبنگ  زج  يدبنگ  هتـشذگ ! هب  طوبرم  یثداوح  هب 
! بَت ٍبََهل َو  یبَأ  ادَی 

! تسا بهلوبا  لهجوبا و  همادا  هک  یتسد  داب ، هدیرب 

ِتمظع هک  ییاپ  داب  هدیرب  دنک ! یم  وگزاب  اه ، بیطخ  اه و  یتفص  ِییادوهی  هرجنح  اب  ار ، ناطیش  ياه  هغدغد  هک  ییولگ  داب  هدیرب 
! دنک يزاب  برغ ، تالیامت  هنحص  رد  ار ، ناتسبرع » سنَرول   » ِشقن ات  دراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  مالسا  خیرات 

! دشخب یم  تعسو  ار  دلانود » کم   » ياه پولک  نیفیرش ،» نیمرح   » هیامرس اب  هک  یسفن  داب  هدیرب 

! دنهد یم  حیجرت  ءاسَک » لها   » ِیهانتی یتوکلم و ال  رطع  هب  ار  اه  هاگ  هفلخ  ِزیلهد  يوب  هک  یناسک  تایح  داب ، هدیرب 

! دنا هدرک  تفن »  » ياه هاچ  هب  دودحم  ار  مالسا »  » هک ناشقیالع ؛ هتشر  داب  هدیرب 

ناهج مامت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  ِیمان  مان  اب  هک  دنداهن  ینید ، هشیر  هب  هشیت  رامعتسا ، هاگتـسد  ِناراوخ  هزیر  زور ، نآ  ... 
! تسا هدش  هتخانش 

! تسا مرح  نآ  ِنانکاس  ِملِح  ملع و  ِنویدم  يوبن ، تعیرش  هک  دنداد  رارق  ضّرعت  دروم  ار  یمرَح »  » ِتمظع هنایشان ، اه  نآ  زور ، نآ 
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! غیرد دسانش ، یمن  دنتسه -  تناید  ملع و  ناهج  ِناگرزب  هک  ار -  شیوخ  ناگرزب  هک  یموق  ِینادان  زا  غیرد 

هب هک  يرـصع  رد  مه  نآ  دنـشک -  یم  شود  هب  ار  تیادـه  زبس  مچرپ  یتیافک ، یب  یتقایل و  یب  اب  هک  یناسک  يرکف  هتوک  زا  غیرد 
! دننک یم  دیدمت  ار ، نید  تایح  هک  ناشتایح ! دیاپن  غیرد ! دهن ! -  یم  جرا  شناکاین  ِنّدمت 

یناهارف یناچیم  يدهم  / دیورب ماب  تشپ  هب  بشما 

یناهارف یناچیم  يدهم  / دیورب ماب  تشپ  هب  بشما 

.دنزات یم  تسد  هب  راسفا  دنا و  هتسشن  برع  ِنالهاج  لقع  هدرگ  رب  هنوگچ  هک  نیبب  ار  هنیک  ضغب و  ِناسیلبا 

نیا زج  رگم  .دجنگ و  یمن  كاخ  رد  رون  دنرون و  رـسارس  ناشیا  هک  كاخ ؟ زا  یهاگمارآ  هب  تس  یتجاح  هچ  ار  ام  نیموصعم  ایآ 
یم یتدارا  هاگ  هک  یناراکهنگ  شزرمآ  يارب  يا  هناهب  تباجتـسا و  لسوت و  هاـگرد  تساـم و  هاـگترایز  ناـشیا  هاـگمارآ  هک  تسا 

.دنزرو

، ناـنچ یناغرمیـس  هصرع  هک  دـنزیرب  رـس  رب  دـننک و  َربِز  ریز و  ار  كاـخ  یتـشم  دـنهاوخ ، یم  هچ  ره  یباـهو  نازوـت  هنیک  راذـگب 
کمن زا  ادرد  یلو  تخیر ، دـنهاوخ  ورف  هرهچ  زا  ار  شیوـخ  هداداو  يوربآ  هک  نـیازج  دوـب ، دـهاوخن  نـینچ  یناـسگم  هاـگنالوج 

نان عیقب ، نارئاز  تمحرم  زا  مه  زونه  هک  یناسانشن 

ناراکدب مامت  هک  یتیصعم  هب  دندیزای  تسد  هنوگچ  دزیخ  یم  كربتم  رازم  زا  هک  يرون  زا  دنروخ و  یم 

! تسشن ورف  نانیا  رب  نینچ  نیا  سیلبا ، هنوگچ  دندرک و  مرش  نآ  زا  خیرات 

.دنراد یم  تسود  ار  شیوخ  كربتم  تارطاخ  اهرهش  .دنتفشآ  زاب  ار  شا  یمارگ  تارطاخ  هک  دنک  یم  هیرگ  نوخ  هنیدم 

سیلبا دنا ، هتسشن  جارات  هب  کنیا  دوب ، هتشاد  ظوفحم  شیوخ  رد  سدقم  ینیگن  نانوچ  اه  نرق  هنیدم ، هک  ار  یناتسدیهش  نیا  عیقب ،
.دنا هتشادنپ  گرزب  هبعک  نامداخ  ار  دوخ  هک  یناتفص 

ناشریقحت رد  یغیرد  یب  اّما  لطاب  دـهج  هتخیـسگ  راـسفا  موق  نیا  هک  یناـگرزب  تبرغ  رب  میتسیرگ  هک  ناـنچ  تسیرگ ؛ دـیاب  نوخ 
.دراد
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، دننک یمن  محر  هلاس  اهدص  ياهرازم  هب  یتح  هک  یتعامج  نیب  رد  ناشرازم ، ِندـنام  بیرغ  ندـش و  دیهـش  بیرغ  نتـسیز ، بیرغ 
شتآ ناطیش ، زونه  لاس ، اهدص  زا  سپ  کنیا  هک  گرزب  نانچ  نآ  ینادرم 

.دناشنب ورف  تسا  هتسناوتن  ناشیا  زا  ار  دوخ  مشخ 

یکدـنا دـیاش  اـت  دفاکـشب  ار  نهک  ياـه  ناتـسربق  يرارق ، یب  زا  دزوسب و  تسا  هتخورفا  دوخ  هک  یـشتآ  رد  دـبا  اـت  سیلبا  راذـگب 
.دمارایب

زا زین  ار  هداس  يربق  گنـس  دنک و  یمن  نشور  کچوک  یغارچ  یتح  ار  عیقب  ياه  بش  دنیوگ  یم  ّتیمولظم ! همه  نیا  زا  دایرف  اما 
.تساه باتفآ  نیرت  ناشخرد  أشنم  دوخ  هک  غارچ  هب  يزاین  هچ  ار  کیرات  ناتسربق  نینچ  اّما  دنزرو ، یم  غیرد  اهرازم 

دنهاوخ یم  هچره  راذـگب  دـنا ، هتـشاد  هاگن  کـیرات  ار  عیقب  هک  دـنرادنپب  دوخ  رد  دراذـگب  دـننیب ؛ یمن  نویباـهو  بویعم  نامـشچ 
ياه باهش  میتسیا ، یم  ماب  تشپ  رب  هک  بش  ره  هک  تسا  نیا  مهم  دنشیدنیب ،

همـشچرس راونالارون  زا  هک  يرون  تسا و  رون  مهم  .دور  یم  ورف  نامـسآ  هب  دزیخ و  یمرب  هنیدـم  زا  هک  مینیب  یم  ار  یناـشخرد  زبس 
دهاوخ ار  يرون  نینچ  ندرک  شوماخ  ِتردق  کیرات  ِبش  مادک  سپ  .دریگ  یم 

رواب .دشخرد  یم  ناشکهک  هقلح  رد  دبا  ات  یبنلا ، هنیدـم  راوج  رد  هک  دوب  دـهاوخ  يرتکچوک  نیگن  هراومه  كربتم ، عیقب  .تشاد 
.دیورب ماب  تشپ  هب  بشما  دینک ؟ یمن 

ییاضر هدیمح  / تشهب زا  يا  هکت 

.هاچ ماجرفان  ياه  هلان  زیگنا  مغ  يادص  تسا و  توکس  يادص  ادص ، .دنتفا  یم  كاخ  هب  کی  هب  کی  هتخوس ، ياه  هراتس 

.تسا هتخوس  ياه  لخن  ياه  هخاش  نتسکش  ورف  يادص  ادص ،

.تسا هدناود  هشیر  كاخ  قامعا  رد  هک  يدرد  يادص  ریجنز ، تسا و  یلیـس  يادص  ادص ، .تسا  هدروخورف  يدرد  يادص  ادـص ،
.دبوک یم  رس  رب  دود و  یم  اه  هچوک  رد  هنهرب  اپ  هک  تسا  هتخوس  يراهب  يادص  ادص ،
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؟ دهد یم  جورع  يوب  كاخ ، ياجک 

؟ دنا هداتفا  هدجس  هب  اه  هتشرف  كاخ ، ياجک 

؟ تسا هدرتسگ  ار  شزاورپ  ياه  لاب  كاخ ، اجک 

، رادم یب  ياه  باهش  هنوگچ  .دنشک  یم  هآ  ار  یگشیمه  ياهدرد  یناراب ، ییاه  مشچ  جنر ؟ تسا و  تبیصم  رارکت  كاخ ، ياجک 
؟ دنبوک یم  هنیس  رب  شوپ ، هایس  ياه  هراتس  هنوگچ  دندرگ ؟ یم  كاخ  رود 

.دینکن ور  ریز و  ار  اه  گنس  تسا ؛ درد  قیمع  توکس  گنس ،

؛ دوـش یم  هلاـچم  تریح  هب  خـیرات ، تشگنا  رـس  رد  راـهب  دـینکن ، راسگنـس  ار  هراوآ  نارتوـبک  دیـشاپم ، ورف  ار  سّدـقم  كاـخ  نیا 
.دینکن زارد  ار  ناتنایصع  ياه  تسد  دریگب ، هانگ  نفع  يوب  كاخ  دیراذگن 

هب زیلهد  رازه  دـنا ، هداـتفا  هدجـس  هب  ناـتیاه  مشچ  رد  سیلبا  رازه  .دـینارب  ار  دوـخ  ادـخ ، ِتشهب  زا  تسا ؛ تشهب  زا  يا  هّکت  عـیقب ،
.دیراذگم كاخ  نیا  تسادق  رب  اپ  دنیامش ؛ ياه  ماگ  روبع  هار  هدش ، متخ  خزود 

.دییاسرفن ماگ  ریز  ار  كاچ  دص  ياه  هراتس  هدش ، درخ  ياه  هراتس  هراپ ، هراپ  ياه  هراتس 

.دراشف یم  هجنپ  هب  ار  كاخ  ِناج  قامعا  هک  جنر  نیا  زا  هآ 

؛ تسا هاچ  ياه  هلان  نینط  ّتیمولظم  همادا  عیقب ، تسا  غاد  درد و  ياه  بش  عیقب ، .دـهد  یم  هتخوس  ياـه  ناـمک  نیگنر  يوب  عیقب ،
، رتوبک رازه  دیرادرب  نایصع  زا  تسد  .دشوج  یم  خیرات  ناگر  رد  هک  تس  ینوخ  يراج  نایرج  عیقب ، .رهش  ریگارف  توکـس  همادا 

؟...  نیا زا  هآ  .دننز  یم  لاب  ار  سّدقم  كاخ  نیا  ییاهنت 

يداب تهزن  !/ دیآ یم  هیرگ  يادص  عیقب  زا  زونه 

؟ يا هدوب  عیقب  رد  یبش  لاح  هب  ات  ایآ 

؛ دنکارپ یم  بش  رادبت  ياوه  رد  ار  عیقب  ياه  كاخ  دشک و  یم  هآ  داب  هک  اج  نآ 

؛ دوش یم  مگ  یکیرات  زا  يا  هلاه  رد  عیقب  دناشوپ و  یم  ار  شدولآ  هیرگ  تروص  ربا ، ناتسد  اب  هام  هک  اج  نآ 

نوفدـم اه  كاخ  قمع  رد  بش  کی  هک  دریگ  یم  ار  يرون  هناهب  دـبوک و  یم  نیمز  رب  ياپ  نامـسآ ، هراتـس  نیرت  کچوک  اج  نآ 
؛ دش
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.دناوخ یم  ییالال  شا ، هتسکش  ياه  مغ  يارب  ار  هنیدم  هتفر  دای  زا  ياهزاوآ  بش ، هتسکشلد  هتخاف  هک  اج  نآ 

مین رتسکاخ  هک  دوب  یناتسبیرغ  تیباهو ! کیرات  هراغم  فقس  زا  يا  هنوراو  ِناشافخ  تسد  هب  دوش ، يا  هناریو  عیقب  هک  نآ  زا  شیپ 
دز و یم  رذگهر  ره  لد  رب  تبرغ  غاد  ششوماخ ، ياه  عمش  هتخوس 

.دناشک یم  شتآ  هب  ار  شهاگن 

بیجن رازم  رب  هناشن  دـنچ  زج  .دـنامن  يزیچ  عیقب  زا  دنتـسکش ، مه  ار  قشع  رازم  لگ  بآ و  تمرح  ناگداز ، لـیباق  هک  نیا  زا  دـعب 
.تشاد هنیرید  یسنا  عیقب  گنتلد  ياه  بش  اب  هک  نیشن  كاخ  ِسانشان  درم  نامه  بیرغ و  یناگداز 

! دیآ یم  هیرگ  يادص  عیقب  زا  زونه 

یم اسک  ثیدح  هک  يدرم  هنابیرغ  ياه  همزمز  اب  ار  بش  مامت  هک  هدرک  نآ  دـصق  هدـیرپ و  عیقب  ياهنت  هتخاف  رـس  زا  باوخ  ییوگ 
.دوش هیرگ  مه  دناوخ ،

؟ يا هدوب  عیقب  رد  یبش  لاح  هب  ات  ایآ 

رپ و هتخاف  يادـیپان  رازم  ینک و  لابند  ار  شناشن  مان و  یب  رئاز  ياه  کشا  ياپ  ياج  یناوتب  دـیاش  داتفا ، عیقب  رب  ترذـگ  یبش  رگا 
هب رگم  دیآ  یمن  دورف  نیمز  رب  هک  تسا  يردیح  نامسآ  لاب  زیت  ِنیهاش  یسگرن  مشچ  ود  هاگ  هسوب  هک  یبایب  ار  هنیدم  هتسکش  لاب 

! مالسلا هیلع  يولع  سای  ناشن  مان و  یب  رازم  كربتم  كاخ  رب  هدجس  دصق 

هدازربکا ریما  / شوماخ هنیدم 

، كاخ .دنک  یم  رس  رب  كاخ  مرـش  زا  دنز و  یم  سفن  سفن  نامـسآ  .تسا  هتفرگ  دوخ  هب  هودنا  متام و  مغ و  گنر  نامز  نیمز و 
دز و خـیرات  یناشیپ  رب  گنن  گنر  هک  يا  هعجاـف  .دـنیب  یم  دوخ  رب  هک  زیگنا  مغ  كاـندرد و  هعجاـف  نیا  زا  دـنک  یم  كاـچ  هنیس 

«. َّبَت ٍبََهل َو  یبَأ  ادَی  ْتَّبَت   » هیآ رب  دش  یقادصم 

هزرل هب  ار  ادخ  شرع  هک  نیمز  اهنت  هن  دندز  یم  راک  هب  تسد  شیدنا  کیرات  تفص و  شاّفخ  موق 
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دمهف یم  ار  هعجاف  نیا  قمع  هنیدم  .دش  رت  هریت  بش ، زا  رهش ، مشچ  رد  زور  هک  دنداد  ماجنا  ار  یلمع  هنیدم  ناتنیط  هایـس  .تخادنا 
هداتـسرف ناـبز  زا  اـهراب  هک  يرهـش  تسا ، هّللا  لوسر  هظحل  هب  هظحل  يانـشآ  هک  يا  هنیدـم  .دـنک  یم  سح  ار  تحارج  نیا  درد  و 

: تسا هدینش  دنوادخ 

« یتَْرتِع َو    َ هّللا َباتِک  ِْنیَلَقَّثلا ، ْمُکیف  ٌكِرِات  ّینِإ  »

زورما هک  ییاه  هعقب  دمهف  یم  هنیدـم  متیب » لها  ادـخ و  باتک  مراذـگ ، یم  یقاب  راگدای  هب  ار  اهب  نارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  »
دوخ بلق  رد  ار  یناسک  هچ  رهطم  ياه  ندـب  دـنوش ، یم  كاخ  نیـشنمه  دنیـشن و  یم  ناشرانک  هشوگ و  رب  یناریو  درگ  نینچ  نیا 

، دنلوسر هلالس  زا  هک  یناسک  تسا ، هداد  ياج 

.همطاف ياه  هشوگ  رگج  دنتسه و  یلع  نادنزرف 

ربمایپ تیب  لها  ّتیناّقح  تیمولظم و  ّتیموصعم ، دوش  تباث  هک  يزور  ات  درگن  یم  شوماـخ  هتـسبورف و  بل  یلو  دـناد ، یم  هنیدـم 
.ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ییاضر هدیمح  / هدنکارپ ياه  گنس  هب  لیخد 

! مناخرچب توکس  رد  ار  ما  یناراب  ياه  مشچ  مراذگب و  كاخ  رب  رس  راذگب 

! مزیرب کشا  ار  ما  هتفگان  ياهدرد  راذگب 

.تشاد دهاوخن  میاه  یگنتلد  ِراشرس  يارب  ییاج  تسا ؛ نیگنس  رهش  ِتوکس  ياه  هناش 

.تسا مولظم  یتوکس  عشعشت  تسا ، زاورپ  لاب  تسا  جورع  ِكاخ  عیقب  تسا ، رون  رسارس  عیقب ،

.موش بآ  هّکت  هّکت  منک و  دنلب  ار  میاعد  ياه  تسد  راذگب 

ار دوخ  هک  هاگ  نآ  دننک  یم  كاخ  زین  ار  كاخ  هک  هاگ  نآ  تسا ، نتـسیز  هظحل  نیرتروآ  باذع  نیا  .تشک  دهاوخ  ارم  هرد  نیا 
.دننک یم  مورحم  نیمز  تشهب  زا 

!؟ دچیپ یم  مناج  رد  هک  نیا  تسا  يدرد  هچ  .دنشک  یم  راوید  عیقب ، رود  ار  شیوخ  روسج  ياه  مشچ  هک  هاگ  نآ 

ره ار  مجاتحم  ياه  تسد  یتقو  دنناتـس ؟ یم  نم  زا  ار  ما  ینیمز  تشهب  یتقو  موش ؟ یم  هدنار  تشهب  زا  یتقو  منامب ، هدـنز  هنوگچ 
؟ منزب هرگ  نآ  هب  ار  ما  هدشن  باجتسم  ياهاعد  ات  مبای  یمن  یحیرض  منک ، یم  زارد  ردق 
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.دتلغ یم  كاخ  رب  دوش و  یم  هکت  هکت  نامسآ  .مبای  یمن  اوأم  يارب  يدبنگ  منز ، یم  لاب  ردقچ  ره 

.جورع يوب  كاخ ، دریگ و  یم  لوفا  يوب  نامسآ 

هک هاگ  نآ  تسا ، هدمآ  ياه  هظحل  رادازع  دیشروخ ، هک  هاگ  نآ  دوش ، یم  انعم  میاه  لاب  رد  نتسکش 

.هتسکش ياه  تمرح  هب  هدنکارپ  ياه  گنس  هب  كاخ ، هب  مدنب  یم  لیخد  .دوش  یم  هل  ملظ  ياه  ماگ  ریز  رهش ،

.مدیماان ياهدیما  اب  مهاتوک  ياه  تسد  اب  مکشا ، ياه  هتشر  اب  مدنب  یم  لیخد 

.دبای نیکست  ما  یگشیمه  ياهدرد  ات  منز  یم  هّجض  ار  توکس  كاخ ، ياپ  هب  اپ  مدنب و  یم  لیخد 

! درد توکس و  ياهزور  نیا  زا  هآ 

.دروخب ورف  دوخ  رد  ار  كاخ  ياهدرد  يادص  ات  دوش  یهاچ  رهش ، ِتوکس  مامت  دیاب 
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نیلولعم یناهج  زور 

یمیقم بیبح  / تسا هدنام  تناما  هب  ادخ  دزن  امش  زا  يا  هعطق 

.دیامیپ یم  ار  هدنیآ  ینامشچ  دخرچ و  یم  رچلیو  خرچ 

.دیما توارط و  دبس  کی  اب  دهد  یم  یلد  نشور  روضح  زا  ربخ  کیرات ، ینامشچ  ددرم و  ياهاپ 

.دننز یم  هسوب  شناتسد  یلاخ  ياج  رب  راب  رازه  دندنب و  یم  مارحا  ناگتشرف ، ار  وا  ریبکت  هک  هداتسیا  زامن  هب  يدرم  رتوسنآ 

.دشک یم  ریوصت  هب  ار  توکس  ياهدایرف  زا  رپ  ییایند  یکرتخد ، تسد  ياه  هراشا  الاح  و 

نودـب ياه  ناـسنا  یتح  هک  اـبیز  یناـهج  يا ، هتخاـس  دوخ  وت  هک  یناـهج  .دـخرچ  یم  زین  ناـهج  ترچلیو ، خرچ  ندـیخرچ  اـب  . 1
هب رس  يا  هداتسیا  ره  تماق  زا  رتدنلب  وت ، هتسشن  مسج  .دیشچ  دنهاوخن  ار  نآ  نیریش  معط  زگره  دنا ، هداتـسیا  اپ  رب  هک  نانآ  رچلیو ،
يا یناوخب ، دننیب ، یم  ناوتان  ار  وت  هک  ییاه  مشچ  يارب  ار  تا  ییاناوت  دنلب  هدیصق  ات  یناود  یم  ار  اه  خرچ  وت  دیاس و  یم  نامسآ 
نانچ مه  .تسا  هدنام  ادخ  دزن  تناما  هب  شیاهاپ  هک  يا  هدید  ار  یناسنا  شیوخ  ریدقت  رد  وت  .دیما  شیوپ و  رعـش  نزو  شوخ  هیفاق 

.ددرگب وت  يابیز  ناهج  ات  ناخرچب ، ار  خرچ 

ار تنامـشچ  تسیراج !؟ شنورد  رد  ادـخ  رون  هک  وت  نوچمه  تسیک  .دـننیب  یم  ار  وت  نارگید  هک  نانچ  نآ  هن  مرگن ، یم  ار  وت  . 2
تیاه ماگ  اب  وت  .ینیبب  ار  اه  یتشز  ادخ ، رون  ناغمرا  اب  ادابم  ات  يا  هتسب 
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تـسد هک  يا  هتخاس  ینـشور  زا  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياهرـصق  تنورد  رد  وت  .یفاکـش  یم  ار  دـیما  رون  زا  رپ  ینالوط  ياه  نالاد 
ناهج یتعاس  نیشنب و  ماوت ! اب  .يا  هداهن  مه  رب  يا و  هدید  لد  مشچ  اب  ار  نآ  تشخ  تشخ  هک  ییاهرـصق  .دسر  یمن  نآ  هب  ییانیب 

.منیب یمن  چیه  مناخرچ و  یم  مشچ  تساه  لاس  هک  ینم  يارب  وگزاب ، میارب  ار  تنورد  ینارون 

یلاخ ياج  هک  دنا  هدرک  دهع  شیاهاپ  دنک و  یم  ییامندوخ  تشگنا  هد  یلاخ  ياج  رتالاب ، یمک  هک  دـنناد  یم  بوخ  شیاهاپ  . 3
هب يراد  ییاه  تسد  وت  کنیا ، .دـنک  تراثن  ییادـخ  یناوت  كاپ و  یناـج  اـت  هتفرگ  ار  وت  ياـه  تسد  ادـخ  .دـننک  رپ  ار  اـه  تسد 

زامن رد  نامسآ  نارک و  یب  یبآ  تعسو  هب  نامسآ ، تعسو 

نم .دـننز  یم  وس  وس  هراتـس  راهچ  یـس و  وت  حـیبست  هقلح  رد  یناشن و  هام  يرتشگنا  اب  يراد  ییاـه  تسد  ددـنب ، یم  تونق  تیارب 
.نامسآ یبآ  تعسو  هب  وت  نوچ  مهاوخ  یم  ییاه  تسد 

مامت اب  ار  تیاه  فرح  هک  وگب  نخس  نم  اب  .گنر  گنر  ياه  مدآ  يوهایه  زا  ما  هتسخ  هک  شوماخ ! يایوگ  يا  وگب ، نخس  نم  اب 
.دننک یم  شاف  ار  تا  ینورد  زار  بوخ  هچ  تیاه  مشچ  .منک  یم  ساسحا  دوجو 

غورد زگره  اه  مشچ  هک  وگب  نخس  نم  اب  تنامشچ  اب  .دنیوگ  یم  نخس  نابز  زا  رتهب  اه  مشچ  هشیمه 

.دنیوگ یمن 

تدوجو رد  دـیما  نشور  ياـه  همـشچ  .تسا  هدـنام  تناـما  هب  ادـخ  دزن  تدوجو  زا  يا  هعطق  هک  تلاـح  هب  اـشوخ  ربـص ! ینعم  يا 
! داب ناشوج  ِناشوج 
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وجشناد زور 

هراشا

هبنش کی 

رذآ 1382  16

لاوش 1424  12

Dec. 7  . 2003

ییابطابط روپ  یلعدیس  / يراج هشیمه  هرطق  هس 

! دهاوخ یم  ینابرق 

دهاوخ هلگ  رب  هک  تسا  یگرگ  .دهاوخ  یم  ینابرق  الاح  هتشاذگ و  ناریا  كاخ  رب  ار  شا  هدولآ  ياه  ماگ  هدیسرن ، هدیسر و  هار  زا 
.دنک یم  ینابرق  ار  اه  نیرتهب  وا ، اب  ینیشن  مه  راختفا  هب  ناپوچ ، دز و 

هدـنز و مه  زونه  درک ، نیگن  ار  نارهت  هاگـشناد  ياه  شرفگنـس  دـش و  هتخیر  نوسکین  ياپ  هب  رذآ 1332  هک 16  ینوـخ  هرطق  هس 
.تسا يراج 

نارهت هاگشناد و  دندش و  یم  يراج  دنا ، هداتـسیا  رگنـس  ظفح  يارب  هک  دوبن  رگا  دوش و  یم  دنلب  راخب  خرـس ، ياه  هرطق  نیا  زونه 
.دندرب یم  دوخ  اب  ار 

ياه نابایخ  رد  ینف ، هدکـشناد  هدش  لامدـگل  ياه  شرفگنـس  يوب  اب  هارمه  دزیخ ، یمرب  وجـشناد  ناج  هراصع  زا  هک  یگزات  يوب 
مـشخ و رذآ ، رد 16  هـک  يروآ  یم  داـی  هـب  تـقو  نآ  .دریگ  یم  ارف  ار  ناریا  ماـمت  درذـگ و  یم  رد  ریز  زا  دــیچیپ ، یم  هاگــشناد 

ياه نت  دنتفگ و  خساپ  هلولگ  اب  ار  نایوجشناد  ضارتعا 
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.دندیشک نوخ  كاخ و  هب  نوسکین ، ياپ  شیپ  ار  ناشفیحن 

ياهدایرف دـندوب و  هداتفا  ینف  هدکـشناد  ياه  هلپ  يور  اج ، نآ  اج و  نیا  هک  يروآ  یم  دای  هب  ار  هراپ  ياهرتفد  هتـسکش و  ياه  ملق 
.دنک یم  رپ  ار  هاگشناد  ياضف  لاس ، ره  دعب ، هب  نآ  زا  هک  يا  هتفخ  ورف 

، رذآ هک 16  ییاه  هلولگ  ینیبب ؛ یناوت  یم  ار  هلولگ  ياه  مخز  يرگنب ، بوخ  ار  ینف  هدکـشناد  ياهراوید  يـال  هبـال  رگا  مه  زونه 
.دندز دنویپ  نادیواج  نمهب  هب  ار  ییاروها  رذآ  دندیشارخ و  ار  هاگشناد  رکیپ 

حیجرت تلذ  هب  ار  گرم  .دوش  یم  هدینش  نایوجشناد  هنابلط  قح  دایرف  يادص  هاگـشناد ، ياهورهار  رد  مه  زونه  نک ! شوگ  بوخ 
.دور یم  شیپ  هب  يراج  هدنز و  نانچمه  هک  تسا  هدش  لیدبت  میظع  یجوم  هب  دندروآرب ، هک  يدایرف  زورما ، دنداد و 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تفرعم راد  هلابند  هراتس 

.دوب هدیشخب  رگید  ییاهب » ، » ار کبلعب »  » هطِخ شمان  رطع  هدیزو و  لحاس  تمس  هب  ّتیدبا  سونایقا  زا 

.دراذگب اشامت  ضرعم  هب  ار  یمالسا  مولع  لامک  لامج و  ات  يا ، هنیآ  ار  شتفرعم  سونایقا  تسیاب و  یم  یترجه  ار  شا  هتفیش  ناج 

ار یمالسالا » خیش   » یسرک ات  تشاد ، مک  ار  خیش »  » ِتلزنم هاگیاج و  یمالسا ، نّدمت  يا  هزوریف  ناویا  ناهفصا و  يدروجال  نامسآ 
زا درتسگ و  لاب  ناریا  نامـسآ  رب  یمالـسا ، مولع  فراعم و  نیرت  يراهب  زا  يراب  هلوک  اب  از ، نازاب  يربا  لثم  .دـیارایب  يو  تماق  اـب 

.دندیسر یگدنلاب  هب  هللا  مهمحر  اردصالم  میکح  دننام  يدنمونت  ياهورس  عّیشت ، ِنافرع  هفسلف و  رد  شرواب ، هرطق  هرطق 

زا هدنکآ  هشیمه  تریس ، ِنسُح  زا  شتفرعم  لوکشک »  » تخادرپ و یم  كالفالا » حیرـشت   » هب هک  دیـشیدنا  یم  اهرواب  زا  رتارف  نانچ 
.دوب یخوش  زنط و  مّسبت و 
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هب فارشا  اب  نانچ  .دوب  لحنی  لیاسم ال  هعومجم  رد  هام ، لثم  نادنمشناد و  هموظنم  رد  دیشروخ ، لثم 

.درک یم  بلج  دوخ  هب  ار  یملع  لفاِحم  هّجوت  ششناد ، ِتلزنم  زا  لبق  شروضح ، عضاوت  هک  تسیرگن ، یم  مولع 

شمان رب  یـشومارف  ِرثا  يوج ؛ ياه  یتساران  ِمامت  روضح  یتح  ادرف ! یتح  زورما ، یتح  دوب ! ینامـسآ  دـشاب ، ینیمز  هک  نآ  زا  شیپ 
شیوخ رادیاپان  عافترا  هب  اه  « وپاق یلاع   » راذگب تشاذگ ! دنهاوخن 

! دوسرف دهاوخن  ناریا ، رد  هعیش  ندمت  ِمالسالا  خیش  ِمان  اّما  دنزانب ؛

لد رب  داهن  شتآ  وت ، نتفر  یتفر و 

لزنم هب  یشتآ  زج  دنام ؟ هچ  ناوراک ، زا 

يوترپ نامه  رون ! سب ؛ دـنام و  یم  رطاخ  هب  رون  هشیمه  ناینامـسآ ، نامـسآ و  زا  اّما  دـنام ؛ یمن  اج  هب  رتسکاخ ، زج  اه ، ناوراک  زا 
 ... ضْرَالا ِتاومَّسلا َو  ُرُون    ُ هّللا هک : دیشخب ، تانیاک  هب  شیوخ  تاذ  زا  دنوادخ  هک 

یگدـنز رون ، زا  هدـنکآ  شدـّلوت  دوش ! یم  یتوهال  هدـش و  جراخ  یتوسان  ّتیمـسج  زا  دزاونب ، ار  یمدآ  ناج  رگا  هک  يرون  نامه 
! دوش یم  شیوخ  ینامسآ  ِتاذ  هب  نتسویپ  شجورع  و  رون ، زا  زیربل  شا 

! مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نبیلع  جُحلا  نماث  ییایربک  ناتسآ  راوج  ینعی : رون ، نامه  ینعی 

ناشن مالـسلا ، هیلع  اضرلادهـشم  ییایربک  ناتـسآ  راوج  رد  هللا ؛» مهمحر  یِلماع  نیـسح  نب  دمحم  نیدـلا ، ءاهب  خیـش   » ِتلزنم زورما 
! تسوا هناصلاخ  تفرعم و  رسارس  یگدنز  هدنهد 

« عّیـشت  » مولع جیورت  يارب  يرازبا  ار  يوفـص  ِردتقم  ِتموکح  هکلب ، دادن ، رارق  تموکح  رازبا  ار  ملع  هک  یـسک  تمه  هدنهد  ناشن 
.درک

، ار یمالسا  هشیدنا  ریذپانانف  درم  ِعییشت  هک  دراد ؛ دای  هب  ار ، اه  یشاک  يا  هزوریف  ياه  هاگن  ِتُهب  ناهفصا ، يدروجال  نامـسآ  زونه 
! دوب هتفرگ  شیپ  ار  ناسارخ  هار  هدزمغ ، نیگنس و  هودنا ، ِناوراک  و  تسیرگن ! یم 

رادلد ياقل  قوش  دنکفا ، مناج  هب  شتآ  »

! رادرب ياپ  هقان ، يا  مربص ، تفر  تسد  زا 

دشابن اور  تحار  نازاب ، قشع  شیک  رد 

! راکفا شاب  هنیس  يا  زیر ، یم  کشا  هدید  يا 
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دشاب هک  نآ  تسا  طرش  مرحَم ، نارئاز  اب 

(1)« رابنوخ مشچ  کشا  زا  ام ، ترایز  لسغ 

.داب راگدنام  شدنلب ، ياه  نامرآ  داش و  شریذپان  انف  ناور 
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للم نامزاس  يوس  زا  گنج  رگزاغآ  لوؤسم و  ناونع  هب  قارع  یفرعم 

هراشا

هبنش هس 

رذآ 1382  18

لاوش 1424  14

Dec. 9  . 2003

ییابطابط روپ  یلعدیس  / زواجت گنن  غاد 

.شیاه لسلسم  اهامیپاوه و  اه و  کنات  اب  دیآ ؛ یم  شیپ  هب 

هب ار  شیاه  کنات  تسا ، هدـمآرد  صقر  هب  يداش  زا  هک  یلاح  رد  .تسین  شرادولج  یـسک  هک  دـنک  یم  رکف  دزاـن و  یم  اـهنآ  هب 
.دنار یم  ولج 

.تسا تسکش  دنک ، یمن  رکف  هک  يزیچ  اهنت  هب  الاح  دهد و  ماجنا  نارهت  رد  ار  شا  يدعب  هبحاصم  هک  تسا  هداد  لوق 

اهدص وا ، زا  شیپ  هک  یقح  تسا ؟ لئاق  یقح  دوخ ، يارب  دیاش  ای  دنا و  هتفخ  نادرمریـش ، ناناوج و  درادنپ  یم  دـیآ و  یم  شیپ  هب 
ای ياچ » نامکرت   » عمط هب  دـیاش  الاح  دـنا و  هدرب  دوخ  يارب  ار  كاخ  نیا  زا  يا  هکت  راب ، ره  دـنا و  هدـش  لئاق  دوخ  يارب  رگید  نت 

! دیآ یم  ولج  يرگید  ناتسلگ » »

رفن نارازه  هزیوه ، هدیتفت  ياه  لمر  نوراک و  زبسرس  ياه  هرانک  رهشمرخ ، یکاخ  ياه  هچوک  نایم  زا  هاگان ، هب  دیآ و  یم  شیپ  هب 
.دننک یم  رپس  ار  ناشیاه  هنیس  دزیخ و  یمرب 
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.دور یم  ورف  ناروالد  مشخ  قالتاب  رد  شیاه  کنات  دوش و  یم  کشخ  شنابل  رب  زواجتم  دنخبل 

هتخیر ورف  شیاهوزرآ  خاک  دنک ؛ دازآ  ار  برع  قلخ  ای  دنک  هبحاصم  نارهت  رد  هک  درادـن  دـصق  رگید  دـصقر ، یمن  رگید  زواجتم 
.تسا

؛ دنوش یم  دازآ  شباریس ، نوخ  زا  ياه  هچوک  رهـشمرخ و  دوش ؛ یم  هتـسکش  نادابآ  هرـصاحم  دور ، یم  بقع  هب  بجو ، هب  بجو 
، نیریـش رـصق  دـنک ؛ یم  میدـقت  ار  يدـهلا » ملع   » رکیپ دروآ و  یمرب  رـس  اه  هبارخ  نایم  زا  تسا ، هدـش  ناسکی  كاخ  اب  هک  هزیوه 

یم هدـنار  دور ، یمن  بقع  هب  زواجتم  .دـهد  یم  لسغ  ار  هراپ  هراپ  یمخز و  ياه  نت  دـنورا ، دـشچ و  یم  ار  نطو  شوغآ  ینیریش 
.دوش

.ددنخ یم  هرابود  زواجتم 

؟ دنک مهتم  زواجت  هب  ار  وا  هک  تسیک 

؟ دنک تبث  خیرات  رتفد  رد  اه ، ناسنا  اه و  لخن  لتاق  ناونع  هب  ار  وا  مان  هک  دنک  یم  تارج  یللملا  نیب  عجرم  مادک 

ییامنهار هسردم  ناکدوک  هزیوه و  نارسپ  درگنـسوس ، نارتخد  ماع  لتق  مرج  هب  ار  اهنآ  یـسک  هچ  .دندنخ  یم  مه  زواجتم  نایماح 
؟ درک دهاوخ  همکاحم  رهشناریپ ،

نیتوپ ریز  هک  یکاخ  ياه  هکت  رهوش ، یب  نانز  میتی و  ناـکدوک  هک  تسا  یلاوس  نیا  دز ؟ دـهاوخ  ههقهق  یک  اـت  زواـجتم ، میخژد 
.دنسرپ یم  دنا ، هتخیر  نیمز  هب  هک  ییاه  نوخ  دنا و  هدش  لامدگل  وا  ياه 

.دوش یم  کشخ  زواجتم  نابل  رب  هدنخ  دعب ، و 

رب ار  حورجم  دیهـش و  اه  نویلیم  راـب  دـبوک و  یم  ار  زواـجت  گـنن  غاد  شا ، یناـشیپ  رب  دریگ و  یم  ار  وا  ناـبیرگ  تلادـع ، هتـشرف 
.درک دهاوخ  لمح  دوخ  اب  دبا  ات  هک  يراب  دراذگ ؛ یم  ششود 

ص:104

هرامش 55 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


رشب قوقح  یناهج  زور 

هراشا

هبنش راهچ 

رذآ 1382  19

لاوش 1424  15

Dec. 10  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یعونصم ياهرادیپس  مُتومع و  هبلک  رد 

! خزود تمس  زا  نیشتآ  داب  خرس  دزو  یم 

، اهرادــیپس اـب  ینیب ، یم  هـک  یلگنج  نـیا  ...رتارف  رتارف ، نـک ، زاورپ  اـشگب ، لاـب  تـسین ! یهاـنگ  مـک  یهاـنگ  یب  كواــکچ ! يآ 
اهنت وت » قوقح   » هب هنابلط !» حلـص   » ياهوگو تفگ  مامت  لثم  اه ،» همانعطق   » ماـمت لـثم  یعونـصم ! تسا ! هتـسارآ  هرهچ  یعونـصم » »

! سب تسا و  هاگآ  ادخ 

ماـمت هک  يآ ! دوـخ  هب  تسا ! سکرک  داژن  زا  دور ، یم  يدازآ » همـسجم   » ِندـید هب  زور  ره  هـک  يدیفـس  رتوـبک  رواـب ! شوـخ  يآ 
قوقح نیمادک  زا  دنا ! هدیزو  برغ »  » زا هشیمه  یخزود ، ياهداب  نیشتآ 

هک ییادرف  زا  ياو  دنک ! یم  دیدهت  مزینویهص »  » ار شحو » تایح   » هدنیآ یتح  هک  ییوگ ؟ یم  نخس 

؟ يا هتخدنا  رگنل  اجک  ار  تا  یتشک  دیفس ! بابرا  يآ  مسرپ : یم  ياو ! دنتسه ! اه » نومیم  ، » نیمز رتشیب  نایاورنامرف 
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: دنا هتخورف  دنا ! هتخورف  ار  دوخ  تساه  لاس  هک  نانیا ،

نیطسلف ناکدوک  نانز و  هب  تنایخ  تنایخ ! ِیهایسور  هب  ار ، ناشیاه  هرهچ  - 

«! نا نا  یس   » ياه نیبرود  يولج  نداد ،» ناکت  تسد   » يا هظحل  ياهب  هب  ار ، ناشیاه  تفن  - 

! باوصان هدروآداب  ياه  تورث  اب  مه  نآ  یلایخ ! یب  یتمسق  ات  یمک  هناهب  هب  ار ، ناشیاه  بش  - 

!... دوب یلسع  درز  ای  یبآ ، ای  زبس  شاک  دننک ؛ یم  وزرآ  هک  ار ، ناشیاه  مشچ  گنر  یتح ، - 

ياه ساـبل  نآ  اـب  قدزرف »  » هراـچیب و  ددرگ ! یم  یعمج » راتـشک  تاحیلـست   » لاـبند مُوتومع » هبلک   » رد یتح  زورما ؛ دیفـس ، باـبرا 
.تسا نیطسلف  راکشومارف  خیرات  رد  یلع » یجان   » ياه « روتاکیراک  » ِنارگن زونه  راد ، هلصو 

!؟ دزادنیب یهاگن  یتح ، ماس » مومع   » ِتولخ تایح  هب  دناوت ، یم  یسک  رگم  كواکچ ! نآ 

!؟ ددرگب رشب » قوقح   » نیناوق لابند  لییارسا » ِیمتا  ياه  هلابز   » ِنایم ای ،

! تسین يزیچ  هک  ایس »  » ِهایس همانراک  رد  ولقود » ياه  جرب   » رتائت هِلت  ِشیامن 

کشوم  » ِمتسیب کی  شنینوخ ، هقادنق  لوط  هک  دیـسرپ ؛ هّلِح »  » رد ههام ، شـش  ِكدوک  نآ  ِتوکـس  نیـسپاو  زا  دیاب  ار  هعجاف  قمع 
! دوب زورک » ياه 

مّسح هک  مییاونشان ! میراد و  شوگ  هک  مییانیبان ! میراد و  مشچ  هک  میوگب : یـسک  هچ  اب  مغ  نیا  نم  كواکچ ، يآ  كواکچ ! يآ 
! تسین نامکارِدا  رد  ییامرگ  میراد و 

! میا هدرک  شومارف  تساه  لاس  ار ، تأرج  میراد و  لد  هک 

« ّتیمـسر  » هب ار  رـشب  قوقح  یتنرتنیا » تیاس  ، » چـیه داد و  دـهاوخن  خر  يا  هزجعم  چـیه  یـسپپ »  » ندروخ اـب  رگید  كواـکچ ! يآ 
! تخانش دهاوخن 

؛ هدشن هراپ  زونه  اه ، نآ  هلاس  رازه  ياه  ترُچ  هک  ییاهروشک  ناگدنیامن  اهنت  راگنا ،

يارب ناطیـش »  » هک یتـقو  هآ ! دنـشک ! یم  اروه  دـننز و  یم  فک  تینما » ياروش   » و لـلم » ناـمزاس  یمومع  عمجم   » ِنانارنخـس يارب 
زا دناوت ، یم  همانعطق  نیمادک  رخآ  دشک ؛ یم  مدآ » ، » شدوخ تابثا 

!؟ دزاسب حلصُم »  » کی یناج » »

ياـه کـناب  زا  ءاـضما  دیفـس  کـچ »  » کـی لاـبق  رد  و  دریگب !؟ فارتعا » ، » یگنج راـکتیانج  زا  دـناوت  یم  اـسیلک »  » نیمادـک رخآ 
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! دشورفب ار  تشهب »  » زا یتمسق  سیئوس » »
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ِداژن زا  يرـشب  مه  نآ  رـشب ! قوقح  رادفرط  تسینویهـص »  » زا و  دزاسب !؟ یماح »  » کی زواجتم »  » زا دناوت  یم  نامرف »  » نیمادـک رخآ 
!؟ ...ای ناملسم ،»  » ای برع » »

! كواکچ يآ 

! اهنت راذگم  دوخ ، اب  ارم  خزود ؛ تمس  زا  نیشتآ ، خرس  ياهداب  دزو  یم 

! میدنمزاین لالز  فافش و  يا  هنییآ  هب  نامز ؛ هدیسوپ  ُلپ  زا  نتشذگ  يارب  هک 

یـشومارف هب  هشیمه ، يارب  ار ، بش  شا ، ینامـسآ  ِنامک  نیگنر  وترپ  زا  دنیـشنن و  یناوتان  رابغ  هب  ناـنمیرها ، سفن  اـب  هک  يا  هنییآ 
(1)! میراپسب

ییاضر هدیمح  / هاگهانپ نیرخآ  یناریو  زور 

ییاضر هدیمح  / هاگهانپ نیرخآ  یناریو  زور 

هلولگ يادص  درشف ، یمن  يرای  هب  ار  تناتسد  یتسد  چیه  دونش ، یمن  ار  تا  يراز  يادص  یـشوگ  چیه  تدنیب ، یمن  یمـشچ  چیه 
يادص كاخ ، هدوسرف  ياه  ماگ  يادص  دیآ ، یم  تشک  ریز  ياه  نیمز  ناراب 

! ینز یم  ماگ  هدوهیب  باذم ، ياه  برس  نیرخآ  کیلش 

شمارآ ياه  همیخ  نوتـس  ار  تتردـق  رپ  ياه  تسد  دـنناد ، یم  موش  ار  تتـسوپ  یکیرات  دـننک : یم  تیاـعر  هنوگ  نیا  ار  تقوقح 
.دننک یم  شیوخ 

.ییادج ینعی  زرم ، ینعی  رشب ، قوقح 

.دننز یم  ماگ  هعماج  رکیپ  يور  هک  یماظن  ییاه  نیتوپ  ینعی  رشب ، قوقح 

.داب رد  نادرگرس  ياه  نفک  نشج  ِزور  ینعی  رشب ، قوقح 

صقر ینعی  .دنوش  یم  بوکدگل  دـنوش و  یم  دـنلب  هشوگ  ره  زا  ضارتعا ، هناشن  هب  هک  ییاه  تسد  ینعی  رـشب ، قوقح  یناهج  زور 
.نتسیز ياوه  رب  هنسرگ  ياه  سرکرک 

.دننارتسگ یم  اج  همه  رد  ار  بذک  اه  لاس  ِتوکس  ِكاوژپ  هک  ییاه  نوبیرت  مار ، ییاه  هژاو 
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قارع و ياهرهش  زا  یکی  هّلِح : .ینیطـسلف 3 -  ریقف  فورعم و  تسیروتاکیراک  یلع ، یجان  ياهروتاکیراک  هراوآ  کمدآ  قدزرف :
.دیسر تداهش  هب  اکیرمآ  ناراب  کشوم  رد  هک  يا  ههام  شش  كدوک 
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، زودب اهرود  هب  ار  تیاه  مشچ  نزب و  هرگ  نامسآ  هب  ار  تیاه  تسد  تسیاب ! تیاهاپ  يور  تسیاب !

دننک یم  ناروف  تیاه  هناش  يور  اه ، هراتس 

ياه لاـب  اـب  هک  يرتوبک  يادـص  دزیر ، یم  کـشا  ار  شا  یگنـسرگ  هک  یکدوک  هّجـض  يادـص  دـیآ ؛ یم  هلولگ  کیلـش  يادـص 
.دبوک یم  نامسآ  هتسب  ياه  هچیرد  هب  نینوخ ،

ياوـه .دـنک  باریـس  ار  تا  هتـسشن  ورف  شطع  هک  نک  یماـج  ار  تردارب  همجمج  رامـشب ! ار  تیاـه  هدـند  تسیاـب ! تیاـهاپ  يور 
.دهد یم  باذع  روجدب  نوماریپ ،

.نک یبوک  ياپ  ار  تا  ییاهنت  شاب ، لاحشوخ 

یم زاب  رس  تیاه  ماگ  نتفریذپ  زا  كاخ  یّتح  تهاگهانپ ، نیرخآ  یناریو  زور  تا ، یگنـسرگ  زور  تسوت ؛ زور  رـشب ، قوقح  زور 
.دنز

ناشدـنلب ياه  جرب  ياهراوید  رتسوپ  اـت  دـنزادنا  یم  ار  تسکع  نک ، ناـهنپ  ار  تمـشخ  ریگب و  تسد  رد  یلگ  هخاـش  نزب ! دـنخبل 
.يوش

! نزب دنخبل 

! كرابم تقوقح  یناهج  زور  شاب ، یضار  نیمه  هب 

ییابطابطروپ یلعدیس  / لاس زور  نیرت  کحضم 

.منز یم  قرو  ار  میوقت 

هب منز و  یمن  قرو  ار  میوقت  رگید  رـشب ! قوقح  یناهج  زور  مسرب ؛ لاس  زور  نیرتروآ  هدنخ  هب  ات  منارذگ  یم  ار  اه  هتفه  اهزور و 
راکشآ هتشونان  طوطخ  دیفـس ، ياهرطـس  يال  هبال  زا  دعب ، یمک  .موش  یم  هریخ  تسا ، هدنام  زاب  میور  يولج  هک  يا  یلاخ  هحفص 

.دنوش یم 

ار شیادص  طخ ، ياه  همین  ات  طقف  اما  دیرگ ، یم  شردارب  کچوک  روگ  رب  هک  منیب  یم  ار  ییاقیرفآ  هنسرگ  كدوک  لوا ، طخ  رد 
.تسا هداد  ناج  یگنسرگزا  زین  وا  مسر ، یم  هک  طخ  ياهتنا  هب  مونش ؛ یم 

رد يا  هدکهد  مدرم  ياه  هلان  زا  میاه  شوگ  هک  یلاح  رد  مدنخ ؛ یم  لاس  زور  نیرت  کحضم  هب 

ص:108

هرامش 55 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


زونه اهنآ  تسا و  هتفر  هناشن  ار  ناشیلگ  ياه  هناخ  نامسآ ، زا  ینت  هد  ياه  بمب  .تسا  هدش  رپ  ناتسناغفا 

.دنیرگ یم  لبق  زور  نارابمب  ناگدش  هتشک  رب 

هظحل دنچ  هک  یکشوم  دوش ؛ یم  هارمه  سراف  جیلخ  رد  یکـشوم  کیلـش  يادص  اب  نم  ههقهق  كاوژپ  منز ، یم  ههقهق  رگید  الاح 
، رـشب قوقح  یناهج  زور  نتفرگ  نشج  يارب  نآ  هزادنا  هب  دیاب  هک  بسانم  يددع  داتـسرف ؛ دـهاوخ  گرم  ماک  هب  ار  رفن  رگید 290 

! درک نشور  عمش 

.دزادنا یم  هدنخ  هب  ارم  لاس  ره  لاس ، زور  نیرت  کحضم 

هدش نم  هیاسمه  ياهروشک  مزاع  شا  یلم  عفانم  زا  عافد  يارب  تسا و  هتشادرب  هحلسا  هک  ییاکیرمآ  زابرس  نآ  اب  نم  دوش  یم  رگم 
.تسا رشب  قوقح  فالخ  نیا  هن ! مشاب ؟ ربارب  تسا ،

جرب رد  هک  يراد  هیامرـس  اب  تسا ، هداد  ناج  رـشب  قوقح  نارادـفرط  ییادـها  ياه  بمب  ریز  رد  هک  یناـغفا  كدوک  دوش  یم  رگم 
فالخ نیا  هن ! دشاب ؟ ربارب  تسا ، هدش  هتشک  یناهج  تراجت  یلوقود  ياه 

.تسا رشب  قوقح 

هب راکش  يارب  لاس  ره  هک  شتسوپ  دیفس  بابرا  اب  تسا ؛ موکحم  ندوب ، هایس  مرج  هب  اهنت  هک  ییاقیرفآ  تسوپ  هایـس  دوش  یم  رگم 
.تسا رشب  قوقح  فالخ  نیا  هن ! دشاب ؟ ربارب  دیآ ، یم  اقیرفآ 

تمظع راب  ریز  ار  لاغـشآ  لطـس  منک و  یم  كاـپ  نرق  قاروا  نیرت  کحـضم  زا  ار  زیم  يور  لاـس ، زور  نیرت  کحـضم  ناـیاپ  رد 
.منک یم  نفد  رشب ، قوقح  یناهج  هیمالعا 

مادقا ینارماک  دمحم  / كاخ داژن 

یم هنابز  ترفن  درد و  ياه  هلعـش  .دـنکارپ  یم  اضف  رد  ار  گرم  يوب  دـنزیر و  یم  ورف  ار  اهراوید  هظحل  کی  رد  قلطم  ياه  نونج 
.دننک یم  قیرزت  ناسنا  هب  ار  انف  یتسین و  دنشک و 

.دنک یم  عورش  ار  دوخ  سوکعم  شرامش  یگدنز ، دسر و  یم  شوگ  هب  وس  ره  زا  ناهج  راجفنا  يادص 

زور ره  یتقو  .دننک  یم  ناهنپ  یسایس  ياه  همان  حلص و  هدنبیرف  باقن  سپ  رد  ار  دوخ  ياه  تواسق  تایانج و  رـشب  قوقح  نایماح 
، دنک یم  رک  ار  نیمز  شوگ  تیانج ، رابگر  و  يا ، هشوخ  ياه  بمب  ههقهق 

!؟ درک ققحم  ار  یناغفا  ینیطسلف و  ناکدوک  قوقح  ناوت  یم  هنوگچ 
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هار نازرابم  یتقو  دـبای !؟ یم  انعم  نایب  يدازآ  هنوگچ  دوش ، یم  هدـیبوک  اه  نابز  رب  مشخ  ریجنز  ضارتعا ، ياهدایرف  ربارب  رد  یتقو 
دولآ تنحم  يایند  یتقو  تسکش !؟ ار  یموق  ياهزرم  ناوت  یم  هنوگچ  دنزاب ، یم  ناج  هجنکـش  ياه  گنـس  ریز  رفن  هب  رفن  يدازآ 

، تسرپداژن هماکدوخ و  ِنابابرا  تسد  هب  ناگدرب 

لدع هفک  زا  رت  نیگنـس  یتلادعان  هفک  نامز ، يوزارت  رد  یتقو  دز !؟ تلادع  زا  مد  ناوت  یم  هنوگچ  دوش ، یم  لیدـبت  ناتـسروگ  هب 
هب دیور و  یم  نوخ  كاخ و  مشخ و  ياه  هشوخ  وس ، ره  رد  مدنگ  ياج  هب  یتقو  درک !؟ رارقرب  ار  تاواسم  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ،

، دراب یم  توراب  بمب و  هشوگ ، ره  رد  ناراب ، ياج 

!؟ دینش يدازآ  همسجم  نادنخ  هشیمه  ِبل  زا  ار  رشب  يدازآ  دایرف  ناوت  یم  هنوگچ 

دوش و یم  هفخ  هفطن  رد  قح  یتقو  رقف ، متـس و  شتآ و  رگید  يوس  دـنک و  یم  دادـیب  تردـق  هسوسو  نیمز  ِيوس  کـی  رد  یتـقو 
!؟ دز قح  زا  مد  ناوت  یم  هنوگچ  دریم  یم  شمارآ  هظحل  کـی  راـظتنا  رد  ناـمز  دزوـس و  یم  تلادـع  هعرج  کـی  شطع  رد  نیمز 

تراسا و نوخ و  گنج و  دیعبت ، هجنکش و  دوش و  هناتـسودرشب  رهاظ  هب  ياه  نوناق  شوختـسد  حور  تینما  مسج و  تمالـس  یتقو 
!؟ دز قح  زا  مد  ناوت  یم  هنوگچ  دنز ، یم  جوم  وس  ره  زا  تنحم ،

گنج و راب  تقر  ياه  هنحـص  ندـید  ارچ  سپ  میرـشب !؟ هریت  زا  میمدآ و  نادـنزرف  میکاخ و  داژن  زا  اـم  همه  هک  تسا  نیا  زج  رگم 
!؟ دروآ یمن  درد  هب  كان  مغ  ِیقیسوم  کی  ندینش  هزادنا  هب  یّتح  ار  سک  چیه  ِلد  رگید ، تیانج 

! دوش ور  مولظم  زا  تیامح  هدنبیرف  باقن  سپ  زا  ماشآ ، نوخ  ناراکتیانج  بش  زا  رت  هایس  همانراک  يزور  دیما  هب 

مادقا ینارماک  دمحم  / یهلا لدع  نامزاس 

ناـکدوک زونه  یتـقو  دـشاب ؟ وـت  ياـه  مخز  مهرم  تسناوـت  دـهاوخ  هفطاـع ، هدـش  مگ  يوـس  مادـک  زا  تسد ، مادـک  ناـسنا ! يآ 
يرامیب راچد  ترطف ، یتقو  دنتسه ، گرم  ِنازاس  کسورع  عمط  هنعط  ینیطسلف ،

هب رداق  رشب » قوقح   » نیمادک دهد ؟ یم  كاپان »  » ياه بمب  يوب  بیس  یتقو  تسا ، هدش  یشومارف 
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؟ تسا ناسنا  هتسویپ  ياه  مخز  مایتلا 

شاک يا  .ار  باتفآ  هب  ور  ياه  هرجنپ  هن  دـنیب ، یم  ار  شیوخ  ریوصت  هن  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  يا  هناخ  کیرات  ناـسنا ، بلق  يرآ !
یلع دایرف  رگید  راب  کی  هنامز  شاک  يا  دوش ! قحلم  ینامسآ  یبآ  هب  ددنویپب و  اهدور  اهایرد و  قیمع  مهافت  هب  تسناوت  یم  ناسنا 

: هک دروآ  یم  رطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع 

هعماج شاک ، يا  .تسا  ناملـسم  کی  نوخ  نوچ  مه  یمذ  درف  کـی  نوخ  هک  اِنتیِدَـک » ُُهتَیِد  اِنتَّمِذَـک َو  ُُهتَمِذَـف  اـِنتَّمِذ  یف  َناـک  ْنَم  »
! دراد تیمسر  یهلا  لدع  نامزاس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دایرف  اهنت  هک  تسناد  یم  یناهج 

، دـنک یم  تاقالم  ار  یکیراـت  یهایـس و  اـهنت ، زور  هب  زور  تعاـس و  هب  تعاـس  دوش و  یم  قاتا 24  ینادـنز  نیرتاهنت  ناسنا  یتقو 
مامت رب  توبکنع ، نانوچ  هک  تسا  يرات  هریت و  بیکرت  رشب ، قوقح 

.دروآ یم  ناسنا  دای  هب  ار  سویأم  ياه  هژاو  مامت  دنکفا و  یم  هیاس  دیما ، ياه  هنزور 

یتقو .دشاب  اهامن  ناسنا  نینوخ  ياه  هجنپرس  هب  یشوپرس  ات  .تسا  هدناجنگ  میوقت  رد  ار  نآ  ناسنا ، هک  تسا  یبیکرت  رـشب ، قوقح 
یتقو تسا ! هراتس  نزوس  ِرـس  کی  ینابرهم و  هرذ  کی  هار  هب  مشچ  ناسنا  یتقو  تسا ، مهافت  کی  رظتنم  مسبت و  کی  لّطعم  ناسنا 
ناوت یم  هنوگچ  ناگداز ؛ بانج  ِبیج  رد  تسا  يدرخ  لوپ  تقادـص ، یتقو  درب ، یم  تذـل  اه  هثداح  لیر  يور  نتفر  هار  زا  ناسنا 

!؟ درک رشب  قوقح  زا  تبحص  دز و  تقیقح  زا  مد 

ياهرام وت  ِناج  هبعج  رد  نادنـسپ  افج  ناتـسرپ و  افج  ناگـشیپ و  اـفج  هداـتفا ! شیوخ  ندرگ  رب  ِیگـشیمه  ياـطخ  يا  ! ناـسنا يآ 
.دننک دوخ  ّربکت  رورغ و  رکم و  يایند  هچیزاب  دنزاس و  شیوخ  ِدارم  ياهرام  سویأم  ار  وت  ات  دنا ، هتخیر  ار  شیوخ  يزاب  هدبعش 

مان هب  ات  دننک  دودحم  هدروآداب  ِیـشوخ  لد  سفن  دنچ  هب  ار  وت  ات  دـننز ، یم  نوناق  ملق و  بلق و  رب  لفق  تقیقح ، مان  هب  ناسنا ! يآ 
ياه مچرپ  ات  سدقت ؛ متس  هب  دنشخب و  تیعورشم  ملظ  هب  رشب ، قوقح 

.دیآرد زازتها  هب  ناراوخ  ناهج  هاق  هاق  رد  نوخ 

اهزیچ نیرتریزگان  : » هک دندرک  یم  شیوخ  هتفرگ  ياه  شوگ  هزیوآ  ار  انیس  یلعوبا  رابرهوگ  هتفگ  رـشب ، قوقح  نایعاد  شاک ! يا 
«. دراذگ یم  لصاف  يدح  ملظ ، لدع و  نایم  دزاس و  یم  نیبم  ار  نانآ  قوقح  هک  تسا  یهلا  ینوناق  رشب ، يارب 

هک ییایند  رد  دوش ، یم  اه  يدیلپ  لاماپ  يراهب  ناهایگ  نانوچ  ناسنا ، قوقح  هک  ییایند  رد  یتسار  هب  و 

؟ دنک سکعنم  بادرم  نهذ  رد  ار  هنیآ  يانعم  دناوت  یم  تسا ، هتفر  ورف  يرگ  یلاباال  يال  لِگ و  رد  قالخا 

ص:111

هرامش 55 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا هدـش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  شا  یگنر  کی  یتسدـکی و  دروخ و  یم  مشچ  هب  ضیعبت  نآ ، ياج  ياج  رد  هک  ییایند  رد 
!؟ دز قوقح  يواست  زا  مد  ناوت  یم  هنوگچ 

یقیقح غولب  جوا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـهنت  ار  رـشب  قوقح  یتسار  هب  دوش ، یم  هلماـعم  هدرپ  تشپ  نوناـق ، نآ ، رد  هک  ییاـیند  رد  و 
چیه زا  ینوبیرت و  چیه  زا  هک  ییادص  تساخ ، یمرب  مالسلا  هیلع  الوم  هدروخ  مخز  هرجنح  زا  رـشب ، یعقاو  قوقح  دناسر و  شیوخ 

.مالسلا هیلع  یلع  هراپ  هراپ  هدیرب و  ياه  نایرش  هفوک و  دجسم  ياه  هرانم  زج  دشن ، شخپ  ییامیس  ادص و 

رد هک  فاب  لایخ  ياه  توبکنع  یتقو  تسین ، ناسنا  تیمولظم  دایرف  ندینـش  هب  رداق  یکینورتکلا  ياه  هدـنریگ  نیرت  ساسح  یتقو 
!؟ دراد ار  اونشان  ياه  لولس  تیساسح  رد  ذوفن  تردق  تقیقح  مادک  دنفاب ، یم  گرم  ياه  هدرپ  اه ، شوگ  هناتسآ 

!؟ درک كرد  ار  نآ  ياوتحم  تیهام و  ناوت  یم  هنوگچ  دوش ، یمن  تیاعر  رشب  قوقح  يژولونیمرت »  » و ظفللا » حرش   » هک اج  نآ 

هب ار  دوخ  بصعت ، ناکلپ  زا  دناوت  یم  رـشب  قوقح  مادـک  تسا ، یتاقبط  سّدـقت  هب  ندیـسر  زیوآ  تسد  ینامـسآ ، میلاعت  هک  یتقو 
!؟ دناسرب تقیقح  حور 

تسا هغالبلا  جهن  نیا  و  دراد ! تیمـسر  یهلا  لدع  نامزاس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دایرف  اهنت  هک  تسناد  یم  یناهج  هعماج  شاک  يا 
.تسا قشع  ینشور و  روشنم  هک 

زج ینوبیرت  چیه  زا  هک  ییادـص  تساخ ، یمرب  الوم  هدروخ  مخز  هرجنح  زا  هک  تسا  ینامه  تقیقح  دـیمهف  یم  ناسنا  شاک ! ياو 
! دشن شخپ  هفوک  دجسم  عفترم  ياه  هرانم 
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نیقفانم طسوت  بیغتسد  هّللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

رذآ 1382  20

لاوش 1424  16

Dec. 11  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / زاریش هدازآ  ورس 

هداز هک  ییامرـس  تسا ! هدز  فلاخم  ياون  يزبسرـس  راهب و  اب  هشیمه  هک  ییامرـس  دوب ؛ امرـس  تیاـکح  زاـغآ  نازیر ، گرب  ناـیاپ 
! دراد یگدازآ  يدازآ و  ياهورس  ِندناکشخ  رد  یعس  هشیمه  تسا و  كالوک 

ماشم شروضح ، رطع  تسارآ و  یم  يولع »  » تماق هعمج ، زامن  هماقا  يارب  نامیا ، تبالص  زا  راشرس  هشیمه ؛ لثم  دوب و  هعمج  رهظ 
نارازگزامن يور  شیپ  شا  ینامـسآ  دوجو  دشخردب ؛ عولط  هیالط  رد  هک  يرون  لثم  .دوب  هدز  دنویپ  تاولـص »  » اب ار  ناراذـگزامن 

لزنم نیـسپاو  ات  ار ، تداهـش  رمع  کی  وا  دوب ! روصت  زا  رترب  شماـقم  و  فصو ، زا  جراـخ  شتلزنم  قشع ، تلود  زا  .دیـشخرد  یم 
هارمه لاصو ؛

ینادنز چیه  تشادن ! ار  وا  اب  تفلاخم  ِتردق  یتوغاط  چیه  دوب ، هدرک  یهارمه  لزنم  هب  لزنم  شیوخ ،

! دوبن ینید  لفاحم  رد  شتترضح  ِروضح  ندرک  دودحم  هب  رداق 

! دندروآ یم  دورف  شنامیا ، ِشیاتس  هب  رس  دندوب و  شا  يدرمناوج  ِعافترا  توهبم  دازآ  ياهورس  مامت  هک  دوب ، يورس  هدازآ 
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، شدوجو دوتس ! یم  ار  شتمظع  دیلاب و  یم  وا  هب  تداهش  دلابب ؛ تداهش  هب  وا  هک  نآ  زا  شیپ 

! دوب هدرک  يروآ  عمج  شا ، « تفگش ياه  ناتساد   » رد هک  دوب  نآ  زا  رت  « زیگنا تفگش  ، » شتداهش یگدنز و  شتدابع ،

، ار شزبس  لاش  هک  یتسد  داب  هدـیرب  دـننک ! یم  راـهب  غارچ  ندرک  شوماـخ  رد  یعـس  هک  يرورپ  ناتـسمز  ياـه  تسد  داـب ، هدـیرب 
! درک اه  قیاقش  غاد  زا  هتشغآ 

! درک باضخ  نوخ ، يانح  اب  ار ، شتونق  تکرب  رپ  ياه  تسد  هک  یتسد  داب ، هدیرب 

لیخ دوب و  هدناوخ  اشامت  هب  ار  یهلا  یتوکلم  هک  یناذا  دش ؛ یم  وا  ناذا  نیسپاو  زا  نیگآرطع  زاریـش  دوب و  هعمج  رهظ  زور ، نآ  ... 
.دندرک یم  هدامآ  نینمؤم ، زامن  ِیهارمه  يارب  ار  نتشیوخ  کیالم ،

: دوب هدورس  نیشن ، تولخ  ِظفاح  ار  نآ  زا  يا  هّمِش  هک  یقشع ، دوب ؛ هتفرگ  ندیراب  فرط  ره  زا  قشع 

! تسام زیگناروش  قشع  ِناتساد  زا  يا  هّمِش 

دنا هدرک  نیریش  داهرف و  زا  هک  اه  تیاکح  نیا 

ناربلد يوک  كاخ  دراد ، شخب  ناج  ِتهِکن 

! دنا هدرک  نیکشُم  لقع ، ِماشم  اج  نآ  نافراع ،

، توکلم نایدانم  دنا و  هدنکفا  اه  لد  رد  تفگش  ییاغوغ  ییوگ  تفر ، یم  ورف  شیاین  راز  هزبس  رد  ساسحا  ياپ  دیراب و  یم  قشع 
! دنهد یم  لصو »  » يالص

یم سح  ار  تداهش  وا  تشاد ! رگید  ییاوه  لاح و  هللا ،» مهمحر  بیغتسد  نیـسحلادبع  دیـس  « ؛ قشاع ترـضح  ِلد  رد  روش ، نیا  و 
! دیناسر یم  انعم ، ینایاپ  هطقن  هب  یگدنلاب ؛ تیاهن  هب  جوا ، هب  ار ، زاریش  هنیرید  ِنافرع  هک  یتداهش  درک !

! دوب يدعس  ياه  هناقشاع  زا  یهلا  تشادرب  نیرخآ  ظفاح و  ینافرع  راعشا  نیرتهب  موهفم  هک  یتداهش 

نانچ دوجو  هب  سانخلا »  » دندوب و یگداز  هلفِس  قافن و  جوا  هک ، یناسک  تسد  هب  شیوخ ، مولظم  رابت  نوچ  مه  یتداهـش  تداهش !
! درک یم  راختفا  قفانم ، نادنزرف 

يالوم زا  ادتقا  هب  هللا ، مهمحر  بیغتسد  هّللا  تیآ  ترـضح  دیهـش  دوب ؛ زیربل  جع ) ) تجح مان  زا  اهدای  هک  هعمج  يابیز  رهظ  نآ  رد 
رب دـشاب  رگید  يدنـس  ات  تفر ؛ مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  يربک ، هقیدـص  ترـضح  ِتاقالم  هب  نینوخ ، نساحم  همامع و  اب  شیوخ ،

.هّللا لآ  ّتیمولظم 
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حور و دَرب ! یم  نامسآ  ترایز  هب  ار  ام  شلیمک ، ياعد  ِندناوخ  ياون  اه ، لاس  زا  دعب  زونه  ییوگ 

.داب اه  قیاقش  رطع  زا  هدنکآ  شنینوخ ، هار  داش و  شا  ینامسآ  ناور 

تداهش هب  دش  مَلَع  زاریش ، هب  هک  یبیغ  تسد  »

« دنناوخب زانط  دهاش  شدزس  نادیهش  دوخ 

فادن هبّیط  «/ جورع بارحم  »

فادن هبّیط  «/ جورع بارحم  »

دوب رارق  راگنا  دوب ، هدـش  ناهنپ  اهربا  سپ  رد  شمرـش  زا  هام  .دـندوب  هدـش  خرـس  اه  هراتـس  .تشاد  يرگید  دوش  نامـسآ  بش  نآ 
.دوش يرگید  ِیناشخرد  نابزیم 

قـشع غرم  کی  زا  رت  لابکبـس  يدرک  سح  يریگب ، قشع  يوضو  ات  يدز  الاب  ار  تیاه  نیتسآ  یتقو  .یتشاد  یبیجع  لاح  بش  نآ 
ياج هب  رکش  هدجس  ات  يدرک  نهپ  ار  تا  هداجس  نایوگ  حیبست  .يا  هدش 

.يروآ یم  ياج  هب  تحور  تلاح  نیرت  هناعشاخ  رد  ار  دوخ  حیبست  نیرخآ  ادرف  یتسناد  یم  .يروآ 

ار تنورد  قوش  هظحل  ره  تبل  رکذ  .يدیـشک  یم  شتآ  هبار  دوخ  يدز و  یم  رپ  روـن  همـشچرس  هب  ندیـسر  باـهتلا  رد  راو  هناورپ 
ات مد  هدیپس  ات  يدرک  همزمز  يدنام و  يدوب و  .رت و  مطالتم  ییایرد  تاظحل  نیرت  ینافوت  زا  ار  تمطالتم  حور  درک و  یم  رت  شیب 

 ُ هّللا  » هک .درک  یم  یعادت  تیارب  ار  قح  نشور  ياه  هیآ  هشیمه  هک  یعولط  .داد  یم  تراشب  رون  هب  ار  وت  یکیدزن  هک  حبـص  عولط 
« ِضْرَْألا ِتاومَّسلا َو  ُرون 

هناقشاع ینک و  نت  هب  ار  ملع  دنلب  يابع  ات  تنامیا  تتناتم و  تتمظع ، تا  ینابرهم  مامت  اب  يدمآ  یتفر و  حبص  لابقتسا  هب  قایتشا  اب 
مامت اب  ار  لاصو  رهوگ  ات  يدمآ  .يریگب  شوغآ  رد  ار  بارحم 

.ینک هلماعم  جورع  هظحل  نیرتابیز  رد  تا  یگدنز 

ياهب ات  يداهن  صالخا  قبط  رد  يراگزیهرپ ، اوقت و  هچ  ره  زا  ناـمیا ، هچ  ره  زا  دوب ، ملع  هچ  ره  زا  ار  تا  ییاراد  لاـصخ ، هتـشرف 
ییاسب تسود  ترضح  ناتسآ  هب  رس  تتایح  هظحل  نیرتابیز  رد  ات  یتفر  هدجـس  هب  يدرک و  دوعق  يدرک ، مایق  .يزادرپب  ار  هّللا  ءاقل 

هب ندیسر  هک  ار  تا  هتساوخ  نیرخآ  و 

.یهاوخب وا  زا  دوب ، تداهش  نامسآ 

بمب نیا  دیاش  .يدش  لح  رون  زا  میظع  يراجفنا  رد  يدش و  رون  وت  دـش و  باجتـسم  تیاعد  راگنا  هک  يدوب  هدرکن  زاب  بل  زونه 
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رد هک  دوب  نآ  زا  رت  عیسو  وت  حور  هک  داد ، زاورپ  ار  وت  هک  دوبن  رادقم  یب  ياه 
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دنناـمه هک ، ییوت  .دـشاب  وت  زاورپ  هاـگدورف  تسناوت  یم  هک  دوـب  ییاـج  نیرت  سدـقم  بارحم ، دنلبرـس ؛ میظع  يا  .دـجنگب  مسج 
، نیمز رد  ادـخ  تیآ  يا  .يدرک  ادـف  تفدـه  هار  رد  یتشاد  هچ  ره  يدرک و  هزرابم  تنامیا  يارب  هناقداص  یتسیز و  هداس  تیـالوم 

، نیمز تشادن و  ار  وت  يرود  بات  نیا  زا  شیب  نامسآ 

.دوب وت  ناج  ياهب  اهنت  تداهش  نامیا ! یّلجت  يا  .ار  تمظع  همه  نیا  شیاجنگ 

يریدق نیسحدمحم  / زاریش ریپ 

دنک و یم  موکحم  ار  یتسرد  افـص و  یلدع ، همکحم  مادک  .دناد  یم  يدوبان  راوازـس  یکاپ ، مرج  هب  ار  یـسک  یقح  هاگداد  مادـک 
يرآ .تسا  نت  ِرات  سفق  زا  يدازآ  هشیدنا  رد  هک  دهد  یم  ار  يرتوبک  دیص  مکح  یفاصنا ، اب  مدآ  یضاق و  مادک 

قشع ناوید  رد  تسین  یهانگ  مک  یهانگ  یب 

دور یم  نادنز  جنک  شکاپ  ناماد  زا  فسوی 

، شنوخ هب  قرغ  دیفـس و  نساـحم  يا  .دیـشخردب  يرگاـشفا  نامـسآ  رد  هراتـس  لـثم  شا ، ینامـسآ  نت  ياـه  هکت  هکت  يا  امـش  و 
.دنروخ یم  دنگوس  وا  مسا  هب  دنرب و  یم  کشر  وا  كاپ  قشع  هب  اه  هناورپ  همه  هک  دییوگب 

بارحم هب  دییآرد و  زاورپ  هب  لاب  کبس  كدصاق  نوچ  زاریش ، ریپ  هایس  همامع  ياه  هراپ  هراپ  يا 

.دیآ یمن  رگید  دش ، هراپ  دص  بیغتسد  هک : دییوگب  وا  هار  هب  مشچ  نارگن و 

تسود خر  قوش  هناورپ ز  وچ  زاریش  ریپ 

دز ملاع  همه  هب  شتآ  دش و  شتآ  رد  شوخ 

نوخ هب  هقرغ  نیقی  يوقت و  تیآ  نآ  دش  ات 

دز مغ  نیا  زا  ررش  یماع  فراع و  لد  هب 

تاجانم ریپ  نآ  رگید  یقشاع  رب  دمآ و  نوریب  رابکتسا  رکم  نیتسآ  زا  هنیک  لهج و  تسد  رگید  راب 

ینشور زا  راشرس  هراتس  نوچ  هک  يدرم  فیطل ؛ میسن  نوچ  دوب و  كاپ  اهربا  لثم  هک  وا  .دش  رو  هلمح  بیغتـسد  نیـسحلادبع  دیس 
.دوب رطعم  شیاه  هظعوم  زا  لگ  دروخ و  یم  هطبغ  شتوارط  هب  هچنغ  دوب ؛ یگزات  و 

ینافوت مطالت و  رپ  يایرد  ناگدش  مگ  یسوناف ، نانوچ  وخ ، هتشرف  ناسنا  نیا  یلمع  یملع و  راثآ 
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.دیامن یم  هر  اهّریحت ، رات  بش  رد  ار  یگدنز 

ریوصت شزاین  زا  راشرس  زامن  دوب و  هدیبات  شناج  رب  نآرق » باتفآ  زا  یقیاقح   » دوب و سومأم  نآرق » بلق   » اب وا  مارآ  و  میلس » بلق  »
یهلا و برق  ینامهم  هب  ار  شرارق  یب  لد  هک  يزامن  .دیـشک  یم  اـه  نهذ  هنییآ  خر  هب  ار  نتورف ، نارازگزاـمن  نیعـشاخلا ،» هالـص  »

.دومن یم  توعد  جارعم » »

« ادهـشلادیس  » و يربک » هقیّدـص   » هب شلـسوت  و  داعم »  » زور رکف  .دوب و  نالد  بحاص  لفحم  لقن  وا ، قشع  ِتفگـش » ياـه  ناتـساد  »
.دوب هدودز  هریبک » ناهانگ   » ياهراخ تلفغ و  نفعت  زا  دوب و  هدرک  روضح  هحئار  زا  رطعم  ار  شیافصاب  لد  ناتسوب 

يدرم نادان ، هقرف  متس  زا  دیهش  دش 

دز مک  يوقت  هر  رد  یسک  ماگ  ُونچ  هک 

وا .تشاذگ  شیاه  هظعوم  زیگنا  لد  رطع  نایب و  لالز  ریسفت ، ياراوگ  هنشت  ار  قیتع  عماج  دجـسم  هشیمه ، يارب  تفر و  زاریـش  ریپ 
رهُم ار  هعیش  بتکم  تیمولظم  تیناقح و  دنـس  دوخ  نوخ  اب  دز و  نامبالقنا  نامرحمان  هنیـس  رب  دش و  یبیغ  ِتسد  دوخ ، تداهـش  اب 

! داب یمارگ  ینیمخ  رازلگ  زا  هدرک  رفس  لگ  نیا  دای  .درک 

تسیرادیاپ زمر  هک  وت  دای 

تسا يراج  هنامز  گر  هب  نوخ  نوچ 
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قدنخ هوزغ  عوقو 

هراشا

هعمج

رذآ 1382  21

لاوش 1424  17

Dec. 12  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نامیا مامت  ینعی : راقفلاوذ 

هیلع لیربج  ترـضح  نیرفآ  تشهد  دایرف  رتالاب ، یمک  يرـشب ! ياهرواب  ماـمت  زا  رتارف  تفگـش ! يا  هزجعم  دوب ، هار  رد  يا  هزجعم 
.دنزادنارب ار  یهاوخدوخ  داینب  ات  دندوب  هتخاس  مه  هب  هعبرا ، رصانع  ییوگ  داب ! ناوسیگ  ندیزرل  مه  هب  دوب و  مالسلا 

تسد هچیزاب  بارعا ، ینایفُس  رورغ  دُرب و  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  كدابداب ؛ نوچ  مه  ار  اه  همیخ  نامسآ ، نیگمـشخ  نافوت 
! دربب هانپ  یهاوخ  ادخ  هب  یهاوخدوخ ، زا  دش ، زاب  رابغ  درگ و  يالبال  یتربع  مشچ  رگا  ات  دوب ؛ هدش  داب 

! دنازرل یم  ار  نیقفانم »  » لد هدرپ  همه ، زا  رتدوز  ناشندمآ  يادص 

زا رتارف  شمان  رطع  دوب و  هدرک  لیمکت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم »  » تفرعم رون  ار  شیاه  هبرجت  مامت  هک  دوب  یـسک  اّما 
زا هک  دوب  مالسا  هاپس  يوس  زا  یگنج  ریبدت  نیلوا  نیا  دیـشیدنا ؛ شمان  روخارف  يریبدت  .درک  یم  ییابُر  لد  تشهب  رد  اه ، نامـسآ 

! اهدیما اه و  میب  مامت  تعسو  هب  یقدنخ  قدنخ ! تفرگ : یم  هرهب  هللا  مهمحر  ناملس »  » ِتمکح

ص:118

هرامش 55 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


لامج ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  بیبح  روضح  غارچلچ  زا  اهدـیما : کیرات و  تسم و  نمیرها  رازه  هد  روضح  زا  اـه : میب 
! شا یهللا  كرابت 

نادرم دودبع و  نب  ورمَع  هک  دـندوب  هتـشاذگاو  ار  فیلکت »  » زا ییاج  تسرد  ، دـندرک یم  راک  ادـخ  يارب  دزم  طرـش  هب  هک  یناسک 
هظیرق ینب  نامدرمان  هک  دوبن ، دحا  مخز  اهنت  اه ، مخز  دندش - ! یبنلا » هنیدم   » ِسدـق میرح  دراو  اج ؛ نامه  زا  برع ، ِيوج  تصرف 

! تسا هدیرفآ  هعجاف  مالسا  رد  هشیمه  قدنخ ، هکیراب  نیا  .دندوب  هتسکش  نامیپ  مه ،

! تسا هدروخ  هبرض  صالخا ، نامیا و  ریبدت ، تیارِد و  داهج ، نید و  ِناشورف » مک   » زا هشیمه  مالسا 

زا غیرد  اّما  داد ! یم  شیامن  ٍزرابُم » نِم  لَـه   » ياـهدایرف اـب  ار  رورغ  دوب و  هدـش  هتخپاـن  ياـه  لد  لوغ  برع ، ِتسد  هب  رتُشا  ورمَع ،
! يریشمش هضبق  رب  یتسد  نتفرگ  رارق  ای  یماگ  تکرح 

توکس تهب و  دنتفرگ ، ناج  مالسلا  هیلع  یلع  يامیپ  شرع  گرتس و  ياه  ماگ  تکرح  اب  اشامت ؛ زیلاج  رب  هدیکـشخ  ياه  کمدآ 
! تخود مه  هب  ار ، شرف  شرع و  ياه  هنییآ  اشامت ؛ و 

«! تسا دودبع  نب  ورمَع  نیا  یلع ، ای  : » ینعی هک  یمسبت  دوب و  ربمایپ  راودیما  هاگن 

هک نآ  میب : و  دـیما !» میب و   » ِفاصم رورغ !»  » اب عضاوت »  » ِفاصم کـنیا  كرـش ،»  » یماـمت ربارب  رد  ناـمیا »  » یماـمت فاـصم  کـنیا 
.دش دهاوخ  كاخ 

(1) .تخاون دهاوخ  ار  نامسآ  ماشم  شدوجو  »ي  یتفال رطع   » هک نآ  دیما ، و 

! ورمَع يا  تسیچ ؟ تباتش  »

قداص ِّتین  بحاص  ِدرم  تیوس  هب  دیآ  یم  هک 

.درک دهاوخ  دنلب  وت  شعن  رب  ار  گرم  هحون  يادص  وا  تسا  ناراگتسر  مامت  ِیجنم  قدص  هک 

درک دهاوخ  مورحم  اه  هناش  اب  یگیاسمه  زا  تربع ، راقفلاوذ  ار ، ترس  هک  یتقو 

هب ار  دوخ  يرترب  نامیا  یمامت  دوش و  یم  ریثکت  اه  نامـسآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ریبکت  يادص  یقاب ! کلف  ِنهذ  رد  دنام  دهاوخ  و 
! دنک یم  تباث  كرِش ، یمامت 

زا هدیکشخ  ِناگدنام  اج  رب  دنزیرگ و  یم  قدنخ  تمس  هب  هدرب ، دای  زا  يدرم  ورمَع ، ِناگلاپ  مه 
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! دنرگن یم  ناشریقح  ياه  تسد  هب  تریح ،

ریـشمش لماک ، تنامیا  یتقادص  لبمـس  وت  یتسه ! دـیُری » ام  یلَع  ٌرداق   » هنییآ وت  یـضحم ، تقیقح  وت  یلزا ! رداق  تسد  يا  یلع ! ای 
! تسوت راتفر  هنییآ  هک  نانچ  ذفان ! تسا ، ذفان  تمالک  ناّرب و 

ییاهن ترـصن  هب  وت ، يدرمناوج  اب  هلتاقم و  زا  نمیا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  باجتـسم  هشیمه  ياعد  اب  قدنخ  هوزغ  و  ... 
: يدومرف رواب  رید  ِكاکش  نآ  هب  هک  هنوگ  نامه  دیسر ،

(1)! ِهَنوُعَْملا ِرْصَّنلِاب َو  ُِلتاَُقن  اَّنُک  امَّنإ  َو  ِهَرثِْکلِاب ، یَضَم  اَمِیف  ُِلتاَُقن  ْنُکَن  َْمل  اَّنِإَف 

.میدرک یم  هزرابم  هلالج ) ّلج   ) دنوادخ کمک  يرای و  اب  هشیمه  هکلب  میدیگنج ، یمن  زابرس  یناوارف  اب  هتشذگ  ياه  گنج  رد  ام 

! ریگب مه  ار  ام  یگدنامرد  رد  هدنام  ورف  ِتسد  یلزا ، رداق  تسد  يا  یلع ، ای 

یناهارف یناچیم  يدهم  / دنا هداتسیا  رت  تسار  رهش ، ياهراوید  ... 

.دیزاس هناور  یگنج ، نارتشا  نالیپ و  زا  دیراد  هک  هچ  ره  دییارایب و  هاپس  ناه !

ناـمیا زا  راشرـس  هنیدـم ، کـنآ  دـیناسرت ؟ یم  ار  یـسک  هچ  اـیآ  .درک  دـهاوخ  روک  ار  ناـتدوخ  ِنامـشچ  اـهنت  ناتیاهریـشمش  ِقرب 
.درامش یم  هظحل  ناتیاهزجر  راظتنا  رد  ناگدنروآ ،

یقدنخ .دیا  هتفرگ  هرخـسم  هب  ار  شیوخ  برع ، لیابق  همه  زا  هورگ  هورگ  دـنا  هداتـسیا  رت  تسار  رهـش ، ياهراوید  .رّونم و  هدامآ و 
یلع ِراقفلاوذ  .دـناجنگب و  شیوخ  رد  ار  امـش  ریقح  هاپـس  هک  دوب  دـهاوخ  قیمع  ردـق  نآ  کش  یب  دوش ، رفح  ربمایپ  ناتـسد  هب  هک 

.دنکفا كاخ  هب  ار  امش  یلاشوپ  ِناناولهپ  هک  دراد  تّوق  ردق  نآ  زونه  مالسلا  هیلع 

وس هب  ور  نیگمشخ ، هک  یهاپـس  .تخات  دنهاوخ  ناشیا  رب  برع  ِمامت  هک  نآ  زا  منیب  یم  بیرغ  يا  هغدغد  رد  ار  نیـشن  هنیدم  ِموق 
زا هرز  دنیاس و  یم  ریشمش  یبرثی  نادرم  سپ  .تسا  هدراذگ  هنیدم 

هب هنارادرـس  مکحم و  نارادرـس ، دـنازرل و  یمن  ار  ناشناتـسد  يا ، هشعر  چـیه  هـک  یلاـح  رد  دـنریگ ، یمرب  ناـشیاهراوید  توـخر 
.دنشیدنا یم  مارآ  نیقی ، زا  بلابل  هدوسآ و  دنرگن و  یم  رهش  ناعفادم 
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هناتسم شیوخ ، هنابـش  ياه  مزب  رد  دنیـشن و  یم  هرـصاحم  هب  ار  رهـش  هناحتاف ، دسر و  یم  هار  زا  برع  هاپـس  .دوش  یم  هدنک  قدنخ 
بش ره  دوخ  نیریش  ياه  باوخ  رد  هک  نانآ  نیرتروسج  .دندنخ  یم 

.زگره یلع  غیت  زا  اّما  درذگب  تسناوت  قدنخ  زا  دروآ ، یم  گنچ  هب  ار  يرتشیب  میانغ 

.درواین نامیا  درک و  هدهاشم  ار  عیفر  یتیآ  نینچ  هک  دوب  روک  ناوت  یم  ردقچ  ایآ 

!؟ درک يرک  هب  دومناو  ناوت  یم  ردقچ  تشاد ، لهج  رب  رارصا  ناوت  یم  ردقچ  ایآ 

.تسناد دیاب  هک  هنادواج  تسا  یتربع  کش  یب 

رد اـه  ناـفوت  نیرت  میظع  هک  تسا  یتردـق  دنتـسین و  هزیرگنـس  كاـخ و  یتـشم  زج  شربارب  رد  اـه  هوک  هک  تسا  یتـمظع  ناـمیا ،
ار شیوخ  هدیزگرب  ِموق  زگره  دناوخ ، یم  ارف  نامیا  هب  ار  وت  هراومه  هک  نآ  تسناد  دـیاب  .تسـشن  دـنهاوخ  ورف  یمارآ  هب  شلباقم 

.هاگزیرگ یب  هانپ و  یب  درک ، دهاوخن  اهر  نیطایش  نینوخ  لاگنچ  رد 

ام راگدنوادخ  مه  زورما  هک  تسا ؟ یـساره  هچ  ار  ام  .دیزاس  هناور  یگنج  نالیپ  نارتشا و  زا  دیراد  هک  هچره  .دییارایب  هاپـس  ناه !
.تسا هدنز 

ییابطابطروپ یلعدیس  / ییاهن يزوریپ 

! تساپرب يا  هماگنه 

! تسا هدناشوپ  ار  زاجح  نابایب  یمامت  كاخ ، درگ و 

هریزج هبـش  مامت  ییوگ  تسا ؛ هتـساخرب  اوه  هب  یکاـخ  درگ و  ناـشاه ، بکرم  مس  ریز  زا  دزرل و  یم  راوس  نارازه  ياـپ  ریز  نیمز 
.تسا ناور  هنیدم  يوس  هب  نارتش ، نابسا و  رب  راوس  ناتسبرع ،

يایرد يوس  نآ  ات  هتفرگ  ربیخ  فیاط و  هکم ، زا  ناتـسبرع ، هریزج  هبـش  همه  زا  مالـسا  یمامت  وحم  يارب  هک  تسا  رفک  یمامت  نیا 
.تسا هدروآ  درگ  ار  شنایرکشل  خرس ،

.دننک رب  هشیر  زا  ار  مالسا  هتسر  هزات  لاهن  ات  دنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  همه 

.دننک یم  نیشن  هناخ  ناناملسم ، هزات  ناج  رد  ار  تشحو  دنسر و  یم  هنیدم  هب  اه  کیپ  نیلوا 
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اب رگید  راب  ات  داد ، دهاوخ  هانپ  ار  ام  دـنک و  یم  ییاورنامرف  ردـتقم  راد و  نید  یهاشداپ  اج  نآ  میزیرگب ؛ هشبح  هب  هّللا ! لوسر  ای  - 
.میدرگرب میظع  نارگ و  یهاپس 

هتـشک ادخ  هار  رد  یگمه  ات  میورب  ناشیا  لابقتـسا  هب  تسا ، هدیـشک  اج  نیا  هب  راک  هک  لاح  میـساره و  یمن  گرم  زا  دـمحم ! ای  - 
.میوش

، مالسا قشع  هب  هک  هداز  گرزب  يا  هدرب  تسا ؛ هتسشن  تکاس  ناملـس  نایم ، نیا  رد  دیوگ و  یم  يزیچ  یـسکره  رانک ، هشوگ و  زا 
.تسا هدش  دازآ  هرابود  ربمایپ ، تیانع  هیاس  ریز  لاح ، هدرک و  ترجه  نریا  زا 

.دریذپ یم  دهد و  یم  ارف  شوگ  دنخبل  اب  ربمایپ  .دروآ  یمربرس  دنک و  یم  تأرج  ناملس  هاگان  درذگ و  یم  یتعاس 

ياذغ مه  مالسلااهیلع  همطاف  یتح  دنلوغشم ؛ راک  هب  همه  .هدیبسچ  تشپ  هب  اه  مکش  تسا و  هدش  درز  اه  هرهچ  هبرض ! تشپ  هبرض 
...دروخ یم  نیمز  رب  هک  تسا  هبرض  تشپ  هبرض  .دروآ  یم  ار  قدنخ  نادرم 

.دنا هداتسیا  ياج  رب  هدز  تهب  نادرم ، .دنا  هدز  همیخ  هنیدم  هاگولگ  رد  رفک ، نایهاپس  نونکا 

ریگ نیمز  رفک  هاپس  .دنک  یم  ییامندوخ  فرژ  یلادوگ  دنا ، هتشذگ  برثی  يامرخ  ندیشچ  يارب  اهراب  اهراب و  نآ  زا  هک  ییاج  رد 
! تسا هدش  يراج  یناریا  يدرم  نابز  رب  راب  نیا  يدنوادخ ، ترصن  دیلک  .تسا  هدش 

یمیقم بیبح  / رفک مالسا و  نایم  فاکش 

یناریو هب  دوخ  ماخ  لایخ  رد  .دننک  رب  اج  زا  شیوخ  هنتف  داب  هب  ار  مالسا  هدیـسر  هزات  لاهن  ات  دندوب  هدمآ  هورگ  ره  زا  هتـسد  هتـسد 
دنتسب و رمک  رب  تنوشخ  زیت  ياه  نهآ  یپ  .دندیشیدنا  یم  يادخ  مالک 

يدرم ناهد  هب  اه  شوگ  رت ، يوس  نآ  .دننک  هرسکی  ار  ربمایپ  راک  دوخ ، لایخ  بارـس  رد  ات  دنداد  رـس  يزوریپ  نیغورد  ياهدورس 
.قدنخ درک : همزمز  ار  مالسا  يزوریپ  ياه  هیآ  هک  دوب  هدش  هتخود  سراف  زا 
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ات .دراپسب  مالسا  نازرابم  تسد  هب  ار  دوخ  یکاخ  نت  ات  دوب  هدامآ  نیمز  .دناوخ  ارف  ناناملسم  ياه  لد  هب  ار  يداش  هک  دوب  وا  دایرف 
.ار ناشراگدرورپ  يادن  دنونش  یم  هک  هاگ  نآ  يدیلپ  یکاپ و  نایم  دننک  رفح  یطخ 

هک نانآ  ناقفانم و  هک  ار  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  ارورغ ؛ الا  ُهلوسر  هّللا و  اندعو  ام  ضرم  مهبولق  یف  نیذلا  نوقفانملا و  لوقی  ذا  «و 
قدنخ رب  ادـخ ، لوسر  دـعب  يا  هظحل  و  .تسا » هدادـن  نیغورد  هدـعو  زج  شربمایپ  ادـخ و  دـنتفگ  یم  دوب ، يرامیب  ناشیاه  لد  رد 

و هریح »  » هدیـشک کلف  هب  رـس  ياهرـصق  رب  يزوریپ  تراشب  دونـش ؛ یم  شیوخ  يادـخ  زا  ار  نمـشد  رب  ترـصن  تراـشب  يزوریپ ،
حتف تراشب  و  مور »  » و ماش »  » خرس ياه  خاک  رب  مالسا  شوخ  میسن  شزو  تراشب  ناریا ،» »

رب لییربج  ار ، اه  نیا  دزیر و  یم  ورف  نارفاک  رـس  رب  هک  ادـخ  مشخ  ياه  هقرج  و  نمی »  » و اعنـص »  » هدیـشک کـلف  هب  رـس  ياـه  جرب 
.دتسرف یم  ورف  دمحم  اه  یبوخ  ربمایپ 

برثی ال لها  ای  مهنم  هفئاط  لاق  ذا  و   » .دیـشیدنا یم  ادـخ  هاپـس  نتـسکش  هب  هرابدـنچ  یقافن  یپ  رد  ریوزت  ههبج  نادرم  يوس  نآ  رد 
( هنیدم  ) برثی مدرم  يا  دنتفگ ، نانآ  زا  یهورگ  هک  یماگنه  اوعجراف ؛ مکل  ماقم 

« دیدرگزاب ناتیاه  هناخ  هب  تسین  گنج ، نادیم  رد  ندنام  گنرد و  ياج  رگید 

.تسا نانمؤم  نابیتشپ  هراومه  یحو  هدنشخرد  ياه  هیآ  هک  دش ، دهاوخن  دیماان  زگره  دیدرگ  نشور  ربمایپ  رون  هب  هک  یلد 

.تسادخ نید  يزوریپ  دایرف  دنک ، یم  كاپ  دودبع  نب  ورمع  دیلپ  نوخ  زا  ریشمش  هک  یلع  دایرف  کنیا 

ادخ و كاپ  ناگدنب  يزوریپ  زمر  قدـنخ  رفک ، مالـسا و  نایم  یفاکـش  قدـنخ  دوب ؛ نارفاک  ندـیعلب  يارب  نیمز  زاب  ناهد  قدـنخ  و 
.دوب ادخ  نید  نانمشد  يدبا  ناتسروگ  قدنخ 
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شهوژپ زور 

هراشا

هبنش هس 

رذآ 1382  25

لاوش 1424  21

Dec. 16  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / عفترم علض  کی  زا  توعد 

.دـیادز یم  دـیدرت  کش و  ياه  هیاس  زا  ار ، نهذ  هداتفا  رود  روک و  طاـقن  ماـمت  هک  یکاوژپ  .تسا  كاردا  هنییآ  كاوژپ  شهوژپ ،
.تسا قشع  ملق و  میلقا  رد  هشیدنا  ياه  لاب  اب  زاورپ  شهوژپ ،

.تسا قوش  روش و  ياه  هفوکش  رب  هزات  یحور  ندیمد  رکفت و  رب  هتسشن  رابغ  ندودز  شهوژپ ،

ینهاریپ شهوژپ ، .تسا  نشور  ياه  هژاو  هاـگآدوخان  ریمـض  هب  ندرک  ادـیپ  یـسرتسد  ییاـناد و  حبـص  غورف  هب  ندیـسر  شهوژپ ،
.نامز هتفرگ  راگنز  رکیپ  رب  ینشور  سنج  زا  تسا 

اه سوناف  يافرژ  رد  دزیخرب و  وپاکت  هب  دـیآرد و  مطالت  هب  رگید  راـب  کـی  تسناوت  یم  هژاو  نیرت  هدـناماو  نیا  ناـسنا ، شاـک  يا 
! دزاس درادیب  ار  نامرکیپ  رد  هتفخ  هزیگنا  دیآرد و  نایرج  هب  نامیاه  ناج  هنیآ  رد  یّلجت  قرب  هک  دش  یم  شاک  يا  دوش ! رو  هطوغ 

هک تسا  يراو  هناورپ  ییایوپ  شهوژپ ، .درک  رارقرب  طابترا  قشع  ملع و  روانهپ  ياه  هراق  اـب  ناوت  یم  نآ  اـب  هک  تسا  یلپ  شهوژپ 
ساـسحا تسد  هـب  اـه  ساـسحا  ماـمت  زا  رتـالاب  ار  شیوـخ  ياورپ  یب  ياـه  لاـب  اـت  دـشک ، یم  شتآ  هـب  ار  اـه  عمـش  ماـمت  تأرج 

.دهد اهداب  رگوجتسج 
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، یس یـس  دنچ  قیرزت  اه و  هژاو  ناج  یب  هرکیپ  هب  نداد  كوش  شهوژپ ، .تسا  رّوصت  رکفت و  قمع  رد  ینعم  دیلک  نتفای  شهوژپ ،
، شهوژپ .تسا  لّمأت  ددـص  رد  ندرک  صلاخ  رکفت و  ندـعم  زا  نداد  يرادرب  هرهب  هزاجا  شهوژپ ، .تسا  ناسنا  هتفخ  حور  هب  رون 

.تسا اه  کشا  هدرپ  تشپ  زار  هب  ندرب  یپ  هاگن و  نورد  يایند  فشک  هب  ندش  لئان 

.دنتفن ياپ  زا  نینچ  ات  نیا  تشاداو ، وپاکت  هب  ار  ناسنا  دش  یم  شاک  يا 

دشاب وم  رس  ردق  نیقی ، هک  اج  نآ  »

« دشاب وپاکت  زا  یتفین  ياپ  زا 

ینوفمـس زاوآ  هب  ندیـسر  ندرب و  یپ  شهوژپ ، .تسا  يراـج  تـالغ  ِفـالغ  رد  اـه و  هرذ  نهذ  رد  هک  تـسا  یـساسحا  شهوژپ ،
.تسا ییافوکش  فرگش  يانعم  هب  ندیسر  تسا و  ناگراتس 

نایرج هب  وپاکت  ياه  گر  رد  ار  شیوخ  رتسگ  نامـسآ  ياه  سفن  دنتـسیاب و  طخ  کی  رـس  هب  اـه  ناـسنا  همه  دـش  یم  شاـک  يا 
نتشیوخ بیصن  ار  یهاگآ  تخانش و  زا  يدیدج  دروکر  دنناوتب  ات  دزادنا ،

! دننک

قامعا زا  ار  ینـشور  هدنام  هت  ات  دیواک ، دـیبوک و  مه  رد  ار  كاخ  دـیود و  هدـنود ، هدـنور و  ییاه  هقاس  نانوچ  دـش  یم  شاک  يا 
! تفای ناسنا  ریمض  هدروخ  كاخ 

.تسا نتخاس  هدروآ  رب  ار » دوشن  یم  تفای  هچ  نآ   » يوزرآ شهوژپ ،

یتـُشپ هب  نداد  مل  رکفت و  نکلاـب  يور  نتـسشن  شهوژپ ، .تسا  لـهج  هیلع  ملع  ههبج  هـب  مازعا  يارب  ندرک  یـسیون  ماـن  شهوژپ ،
.تسا لماکت  تفرشیپ و 

.تسا نتسیرگن  هدرتسگ  لماکت و  ِياشامت  يارب  عفترم ، حبص  کی  زا  توعد  شهوژپ ،

.تسا هابتشا  ینیب و  جک  ههبش و  زره  ياه  فلع  زا  قشع ، هچغاب  ملع و  هعرزم  ندرک  كاپ  شهوژپ ،

.تسا يرگ  نایصع  لعج و  ندروآرد  وناز  هب  یهابت و  یهایس و  ندرک  میلست  شهوژپ ،

.تسا اه  هرذ  هیحور  هب  ندرب  یپ  تاملک و  هقئاذ  فشک  شهوژپ  .تسا  ناسنا  یلدروک  یهارمگ و  ياوادم  شهوژپ ،

ِنتخاس و  ریثکت ، لاح  رد  ياه  ّتلع  هب  نتخادرپ  نتفای و  ناـسنا و  مه  رـس  تشپ  یپ و  رد  یپ  ياـه  شـسرپ  ِخـساپ  نتفاـی  شهوژپ ،
مدق میشک و  یم  سفن  نآ  رد  هچ  نآ  زا  توافتم  تسا  ییایند 

.مینز یم 
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، اهدیدرت مطالت  رپ  يایرد  رد  دوش و  یم  نومنهر  اه  نوناق  اه و  سوماق  هلبق  تمـس  هب  ار  ام  هک  تسا  ییامن  بطق  هبرقع  شهوژپ ،
.دناسر یم  قشع  دهش و  نما  لحاس  هب 

.دـندز یتسدـیهت  زا  مد  هار ، نایاپ  رد  دـندز و  مدـق  نآ  رد  اه ، نوطالفا  اه و  نودـلخ  نبا  اـه و  یلعوب  هک  تسا  يریـسم  شهوژپ ،
دوهش سنج  زا  هزات  یتقیقح  فشک  رون و  سنج  زا  ون ، یشنیب  عارتخا  شهوژپ ،

.تسا

وجتسج يواکن و  ار  نآ  ات  هک  تسا  يرهم  هب  رس  رارسا  هب  ندرب  یپ  شهوژپ ، .تسا  ینادان  نزو  ندرک  مک  يزیر و  قرع  شهوژپ ،
.دندنام یم  توکس  رهم  هب  رس  ییامنن ،

دننام یم  توکس  رهم  هب  رس  »

« دنناد یمن  دوخ  هک  ییاهزار 

خیرات توکسم  تالاوئـس  هب  نداد  حیحـص  حیرـص و  باوج  اه و  هژاو  نهذ  زا  بجعت  لاؤس و  ياه  تمالع  ِندرک  كاپ  شهوژپ ،
.تسا

ار نامز  ات  .دـنتخیر  اه  هظحل  یلاخ  شوماخ و  شوگ  رد  كوگ » ناو   » و ریلوم » ناژ   » نوچ ییاه  ناسنا  هک  تسا  یلاجنج  شهوژپ ،
ودراـنوئل  » هک تسا  يدـنخبل  دـجنگ ، یمن  دوـخ  تسوـپ  رد  هک  تسا  يا  هتـسویپ  ییاـیوپ  شهوژپ ، .دـنزیگنارب  بجعت  رکفت و  هـب 

.دوشن هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ناسنا »  » يوپاکت ات  درک ، شقن  دنوکوژ »  » نابل يور  رب  یچنیواد »
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ناناملسم تسد  هب  سلدنا  حتف 

مادقا ینارماک  دمحم  / سلدنا ناریو  ياه  هچوک 

شافخ ندرگرب  تشگ  یبانط  هدروخ ، بات  یکیرات  دمآ و  مالسا  دوب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مان  ندینش  رظتنم  سلدنا 
.هسیسد رفک و  ياه  توبکنع  اه و 

ناریو ياه  هچوک  رد  داقتعا  نامیا و  رازاب  ات  دـمآ  مالـسا  .دـنوش  راـصبالا » هدـبع  ، » دـندوب نوطبلادـبع »  » هک ناـنآ  اـت  دـمآ  مالـسا 
لاجم فیرحت ، هدولآ  ياضف  رد  حیسم ، دبای و  هرابود  یقنور  سلدنآ ،

.دبای سفنت 

قوش و زا  راشرس  دبای و  هزات  ییوب  گنر و  مالـسا  راهب  رد  اهاسیلک ، هدرمژپ  هاگن  اه و  سوقان  هدروخ  گنز  يادص  ات  دمآ  مالـسا 
چیه هب  دودحم  یموق و  چیه  هب  قلعتم  تقیقح  درک و  ادتقا  تیمیمـص  هب  دیاب  هک  دـهد  ناشن  ات  دـمآ ، مالـسا  .ددرگ  قشع  فعش و 

.تسین یناکم  نامز و 

دـناهرب و شیوخ  ياز  تفآ  ياوزنا  ازا  ار  سلدـنآ  ات  درک ، عولط  هنریپ »  » ياه هوک  تشپ  زا  نازورف  یباـتفآ  ناـنوچ  دـمآ و  مالـسا 
.دشخب تاجن  یکیرات  بصعت و  لاگنچ  زا  ار  لهج  هریزج  ناگدنامزاب 

.دروآ ریز  هب  نیرز  تخت  زا  ار  یلاشوپ  ياهرصق  ناهاشداپ  ات  دمآ  مالسا 

.دوش هتشادرب  اهرس  زا  رورغ  ياه  جات  ات  دمآ  مالسا 

.دهد ناکت  یگدنز  يارب  یتسد  ثیلثت ، فیرحت و  کیرات  هریت و  سفنت  تشپ  زا  حیسم  ات  دمآ  مالسا 

تریغ و هتفرگ  رابغ  ياه  هچنغ  بورغ  هظحل  نیرخآ  رد  تسرد  درک ، دازآ  ار  اه  ناج  تفرگ و  تمینغ  هب  ار  اه  بلق  دمآ و  مالسا 
.تیناسنا
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.دنک هاتوک  ار  نایصع  دنلب  ياه  تبسن  هصق  ات  دمآ  .دشک  نوریب  تلاهج  هنیس  زا  ار  یشکرس  يرگمتس و  ِهایس  بلق  ات  دمآ 

قرغ اپورا  هک  نامز  نآ  دمآ  مالسا  .درک  حتف  ار  يزوریپ  دنلب  تاعافترا  دومیپ و  ار  اه  نرق  اه و  بلق  هک  دش  ییادص  دمآ و  مالسا 
زیربل ار  سلدنآ  هک  دوب  ناملـس  ناروشحلـس  مالـسا و  يادص  نیا  .لواپچ و  تراغ و  رد  رو  هطوغ  دوب و  هفارخ  لغد و  قارعا و  رد 

.دش یم  هدیشک  هنریپ  ياه  هوک  ات  هک  ییاه  هلسلس  درک ، ینامداش  رورس و  ياه  هلسلس  زا 

ییابطابطروپ یلعدیس  / خیرات هناتسآ  رب  هداتسیا  کنیا 

! دوش یم  هدوشگ  ناناملسم  يور  هب  هک  تسا  اپورا  هزاورد  نونکا 

ناج هب  ار  ینیـشن  هناـخ  گـنن  دنتـساخ و  اـپ  هب  هک  ینادـهاجم  شاداـپ  تسا ؛ ناناملـسم  يورارف  یگرزب  يزوریپ  هتـسجخ و  یحتف 
.دندیرخن

ناج شوگ  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياهدومنهر  زونه  هک  ناناملـسم  .تسا  يرجه  لوا  نرق  ینایاپ  ياه  لاس 
.دنزات یم  شیپ  دندرون و  یم  رد  ار  ناهج  ياهزرم  تعرس ، هب  دراد ،

.دوش یم  هتشارفارب  اه  خاک  هرگنک  رب  مالسا ، زبس  مچرپ  دنوش و  یم  حتف  يرگید  زا  سپ  یکی  اهروشک ، اهرهش و 

.دنرب یم  ناغمرا  هب  ار  حلص  تلادع و  دنوش و  یم  دیدج  ياه  نیمزرس  دراو  هتسد  هتسد  مالسا ، نایهاپس 

.تسا هدنام  یقاب  یحیسم  ناهج  زکرم  ناشیا و  نایم  يا ؛ هگنت  اهنت  سلدنا ؛ دنا : هداتسیا  اپورا  هزاورد  رب  نونکا 

.درگن یم  ار  لباقم  لحاس  تسا و  هداتسیا  هنارتیدم  يایرد  هرانک  رب  رابت ، ییاقیرفآ  رادرس  دایز ،» نب  قراط  »

، مالـسا هک  ارچ  دـنرت ؛ یمارگ  دـنرتاوقتاب ، هک  ناـنآ  نوـنکا  درذـگ و  یمن  وا  ناداژن  مـه  تـلذ  یگدرب و  نارود  زا  یناـمز  كدـنا 
.تسا هدرپس  خیرات  هب  ار  يداژن  ضیعبت 
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.دنزات یم  شیپ  هب  سلدنا ، زبس  نیمزرس  حتف  يارب  یگنج  درم  دنوش و 900  یم  هتشارفارب  اه  نابداب  دعب ، یکدنا 

.دنوش یم  نومنهر  هگنت  يوس  نآ  هب  ار  اه  یتشک  يزوریپ ، حتف و  ناگتشرف  قفاوم و  داب 

.دینک هدامآ  ار  ناتیاهریشمش  دینکشب و  مه  رد  ار  اه  یتشک  کنیا  : » دیوگ یم  نخـس  دنک و  یم  عمج  ار  ناملـسم  نایهاپـس  قراط ،
« .دیشکب شوغآ  رد  ار  يزوریپ  حتف و  نیا ، زا  سپ  هک  دشاب  .تسا  ندییاس  نادند  رب  نادند  ندیگنج و  ماگنه  نونکا  انامه 

، يدازآ تلادـع و  لباقم  رد  ناراک ، هیـس  زج  یـسک  رگم  تسا و  هتـسشن  تلادـع  يدازآ و  راظتنا  رد  يرگید  نیمزرـس  زین  راب  نیا 
؟ دراد تمواقم  باب 

! دناشفا یم  ناشیا  ياپ  هب  ار  دوخ  ياه  جنگ  سلدنا ، دعب ، دنکش و  یم  مه  رد  ار  نمشد  ناراد  هیالط  یگداس ، هب  مالسا ، هاپس 

دمحم تلاسر  هب  هک  ییادـن  نیتسخن  ناگمه ، يداش  نایم  رد  دـننک و  یم  يدـنب  نیذآ  ار  تختیاپ  هار  رـس  ياه  هدـکهد  اـهرهش و 
.دور یم  نامسآ  هب  هدیشک  کلف  هب  رس  ياه  خاک  زارف  زا  دهد ، یم  تداهش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نونکا .دنیآ  یمرد  وناز  هب  ناناملـسم  هاگـشیپ  رد  زارف ، ندرگ  ياه  يروطارپما  دبای و  یم  ققحت  هک  تسادـخ  لوسر  هدـعو  کنیا 
! دنا هداتسیا  خیرات  حتف  هناتسآ  رب  ناناملسم 
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هاگشناد هزوح و  تدحو  زور  حتفم -  دمحم  رتکد  هّللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

رذآ 1382  27

لاوش 1424  23

Dec. 18  . 2003

يریدق نیسحدمحم  / تدحو دیهش 

شیور ساکعنا  هنییآ و  بآ و  يوربآ  وت  .یتسـسشن  شرع  كرات  رب  یتشذگ و  كاخ  ياوزنا  زا  هک  يدوب  یتشهب  رارق  یب  حور  وت 
.يدوب باتهم 

، ار تسایس » زا  نید  ییادج   » بادرگ راتفرگ  كاپ و  ناناوج  شناد ، نید و  تدحو  تاجن  هقیلج  اب  ات  يدز  هاگـشناد  يایرد  هب  لد 
تموکح ینافوت  جاوم و  يایرد  رد  هک  يدوب  يرهام  رگانش  .يزاس  اهر 

.يدیمد اهنآ  ییاوسر  یچوپ و  سوک  رب  يدش و  راوس  هئطوت  هقرفت و  ياه  جوم  تشپ  رب  یهاش ، متس 

اب مق ، هیملع  هزوح  زبس  نیمزرـس  زا  هک  يدوب  يزیزع  بیرغ و  رفاسم  هاگـشناد :) هزوح و   ) هشیدـنا هاـگیاپ  ود  دـنویپ  يداـنم  يا  وت 
رد ناکم ، نامز و  هب  یهاگآ  نامیا و  هحلسا  اب  یتشاذگ و  هاگشناد  مرگ  نادیم  رد  اپ  مالـسا  بان  فراعم  تاغوس  زا  رپ  يراب  هلوک 

.يدیشک متس  نافوط  خر  هب  ار  تا  هدارا  مزع و  تماقتسا و  يرادیاپ و  يداتسیا و  اه  ینکشراک  اه و  هجنکش  اهدیعبت ، داب  دنت  ربارب 
.يدومن هیده  هاگشناد  هزوح و  دنویپ  گرزب  نشج  هب  ار  تنوخ ، ناج و  تا ، ییایند  دوجو  هیامرس  نیرت  هدنزرا  وت 
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شخبافـش هخـسن  اه  نامز  همه  زور و  نآ  عاـمتجا  راـمیب  بلق  نت و  ناـمرد  يارب  هک  دوب  ینید  هعماـج  حور  کـشزپ  حـتفم ، رتکد 
لگنا ار  لیئارـسا  بصاغ  میژر  حـتفم ، .درک  زیوجت  ار  یهاگآ  هلق  حـتف  ات  لهج  کیرات  هرد  زا  يور  هدایپ  هشیدـنا و  ِلوحت  دـهعت ،

ندب یقالخا  میژر  جازم و  یتمالس  يارب  محازم 

.تسناد یم  لالقتسا  گنهرف  یگنهرف و  لالقتسا  يدازآ ، تیناسنا ،

دورس نیا  هلمج  هس  رد  دنلب  ام  میناوخ 

دورد نامداتسا  وت  حتف  رپ  حور  رب 

يریدق نیسح  دمحم  / شناد نید و 

يریدق نیسحدمحم  / شناد نید و 

! ماما يا  تا ، ینامسآ  هشیدنا  لالز  رب  نیرفآ 

راهب هشیمه  تکاپ  ياه  هشیدنا  .دیاشگ  یم  ار  مالـسا  ناهج  تالکـشم  روک و  ياه  هرگ  یناسآ  هب  هک  تریبدت  ناتـشگنا  رب  نیرفآ 
: یتسب هاگشناد ، هزوح و  گنهرف ؛ هشیدنا و  هاگیاپ  ود  نایم  هک  یتوُخا  دقع  هب  ابحرم  .تسا  بالقنا  ناتسوب 

دزیخ نازوس  هنیس  زا  وت  راتفگ 

دزیخ نافرع  تمکح و  زا  وت  رادرک 

رسکی تدحو ، ماما  يا  وت  تسد  و ز 

دزیخ ناریا  کلم  رفظ ز  ياه  لگ 

ناتـسوب رد  نارامج ، ریپ  یمالـسا ، يروهمج  نابغاب  هشیدـنا  تسد  هب  هک  دوب  يدـنمونت  رمث و  رپ  تخرد  هزوح ، هاگـشناد و  داـحتا 
ییافکدوخ و يدازآ ، یلاعت ، ياه  هفوکـش  دنیـشنب ، تزع  رمث  هب  صـصخت  دهعت و  غاب  رد  رگا  هک  یتخرد  دـش ، هدـناشن  نامبالقنا 

ماک هب  ار  یمالـسا » يروهمج  يدازآ ، لالقتـسا ، ، » ِنیریـش ياه  هویم  دناوخ و  یم  ارف  ناریا  يدنلبرـس  رادـتقا و  نشج  هب  ار  هعـسوت 
.دزیر یم  ناریا  هعماج 

هک ینامز  دـننک و  ءاضما  يراـکمه  هماـن  قفاوت  هماندـهعت و  دـنراشفب و  یمرگ  هب  ار  رگیدـمه  شناد ، نید و  ناوت  رپ  ناتـسد  یتقو 
یب زره  ناهایگ  هقرفت و  رمث  یب  ناتخرد  فاصم  هب  دنریگرب و  دوخ  تمه  تسد  هب  ار  تدحو  ربت  هاگشناد  هزوح و  دنمورین  ناوزاب 

ود اب  تداعس  یقرت و  هدنرپ  هک  دنوش و  یم  هدیچرب  گنسنارگ  دنمونت  تخرد  نیا  راس  هیاس  رد  هقرفت  زره  ياه  فلع  .دنورب  ینید 
ياضف رد  شناد  نیا و  لاب 
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.دور یم  شیپ  تیقفوم  هلق  جوا  ات  دیآ و  یمرد  زاورپ  هب  یناهج ، نآ  یناهج و  نیا  تزع 
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يدام رامعتسا  زغم  رب  هللا  مهمحر  لحار  ماما  تسایس ، ریبدت و  هحلسا  زا  هک  دوب  یصالخ  ریت  نایهاگشناد ، نایوزوح و  تدحو  رکف 
لگ بآ  زا  دـندرک و  یم  ردـک  ار  نامتدـحو  لالز  بآ  اه  لاس  دوخ ، دـیلپ  رکم  اـب  هک  ینارگ  هئطوت  دـش ، کیلـش  رگ  هلیح  رگ و 

.دنتفرگ یم  ار  دوخ  عفانم  رامثتسا و  یهام  هقرفت ، دولآ 

! يرآ

مالسا حالس  نیرت  هدنبوک 

تدحو ياوس  ناهج  هب  دوبن 

يرهطم حتفم ، نوچ  ییادیش  نوخ  رهوج  ماما و  میلاعت  هرهوج  اب  هک  تسا  یسیفن  نیزو و  فحـصم  هاگـشناد  هزوح و  داحتا  باتک 
هک یباتک  دش ، هتـشاگن  نک » تموکح  زادنیب و  هقرفت   » موش تسایـس  ّدر  دض و  رد  مامت  تسایک  اب  هک  یباتک  دش ، نیودت  یتشهب  و 

، ینامـسآ ثاریم  هورگ و  نیا  زا  دـییایب  .تسا  نآ  شخب  دـیما  نیریـش و  لـصف  کـی  اـهنت  یگنهرف ، لالقتـسا  لالقتـسا و  گـنهرف 
: هک مینک  ناشخب  تدحو  تدحو و  راثن  ار  نامیاهاعد  رکش و  ياه  لگ  اه و  هفوکش  مینک و  تظفاحم 

تباجتسا فیطل  بلق  رب 

تدحو ياعد  دنک  ریثأت 
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  تداهش 

هراشا

هبنش

رذآ 1382  29

لاوش 1424  25

Dec. 20  . 2003

یتیاده نیسح  / ربص ییاهنت و  ظیلغ  معط 

؟ درک دیاب  هچ  هنیدم  ياه  ناوختـسا  رد  هدنهج  ناتـسمز  نیا  اب  .دپت  یم  تّدش  هب  رهـش  ياوه  .تسا  هدـش  ناریو  قیاقد  مّظنم  راوید 
مکحم ياه  ضغب  میشکب ؟ نامز  هتفرگ  ياه  لای  رب  تسد  هنوگچ  .تسا  هتشاذگ  شیوخ  یناراب  ياه  هنارک  رب  رس  كزان ، ِنامـسآ 

دزرل یم  نامیا  هدز  لوات  ياه  نوتـس  .تسا  توبات  رد  قشع  هزانج  سیخ ! هتفرگ  مد  يا  نوزحم ! بش  يا  تسیاب ! .دنراجفنا  هدامآ 
عیقب هتخادگ  ياه  هناش  رب  رّدـکم  يرتوبک  .دـیآ  یم  درد  نارجه و  يوب  .منزب  شیوخ  هودـنا  هقلح  رد  تسد  هک  مهاوخ  یم  ییاج 

.تسا هتشاذگ  رس 

! تسد یندینش  ناراب  رکیپ  غاد ، كاخ  رب 

ياه هچوک  رادـم  رب  رگید  .دوشگ  مهاوخن  یباـتک  تیاـهنت  رباـنم  رب  رگید  ربماـیپ ! رازم  يا  ظفاحادـخ  ناریو ! ياوه  يا  ظفاحادـخ 
ياه هچوک  رادم  رب  يا  هقلح  رگید  .دیخرچ  مهاوخن  شود  رب  هلوک  تریقف 

ظفاحادخ .تفوک  مهاوخن  تیاه  هسردم  هاگرد  رب  يا  هقلح  رگید  .دیخرچ  مهاوخن  شود  رب  هلوک  تریقف 
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! ربص ییاهنت و  ظیلغ  معط  يا 

رکیپ رب  باتفآ  .دناوخ  یم  زجر  نامسآ  .دسر  یم  هار  زا  ولگ  رد  یضغب  اب  حبـص  .تسا  هدیچرب  ار  شیوخ  رهق  نماد  خاتـسگ ، بش 
دهاوخ بورغ  رگید  راب  کی  دیـشروخ ، .تسا  هدرب  ورف  شوخ  راوگوس  نابیرگ  رد  رـس  تقلخ ، دـچیپ و  یم  راو  هناوید  اـه ، هقاـس 

رگید راب  کی  دیشروخ ، زیتس  تقاط  یبورغ  .درک 

نوچ یب  یلاوح  رد  دیـشروخ  .دمآ  دهاوخ  دورف  نامـسآ  یلاها  رب  اه  هراتـس  يوس  نآ  رد  تفر و  دهاوخ  الاب  نیمز  هودنا  ناکّلپ  زا 
.تسا هدیچرب  ار  شیوخ  رهق  نماد  خاتسگ ، بش  .دیشخرد  دهاوخ  شیوخ 

هرعن داب  .دتلغ  یم  كاخ  شوگ  ات  شوگ  رد  مد ، هدیپس  نویش  .دوش  یم  کیدزن  ناهج  ياه  ناراب  زاغآ 

اب زیتس -  تقاط  یبورغ  تسا -  هدرک  بورغ  رگید  راب  کی  دیشروخ ، .دریم  یم  هناردام  شیوخ ، ینازخ  رازم  رب  تشد  دشک و  یم 
!؟ درک دیاب  هچ  هنیدم  ياه  ناوختسا  رد  هدنهج  ناتسمز  نیا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تقادص كاپ  ریمض 

؛ ار ما  هشیدنا  دنک  یم  ناشیرپ  یضغب  مه ، زاب  ... 

! مزادگناج ياه  هماچ  يارس  تبرغ  مه ، زاب 

! تس يربا  ِيربا  نم  نامشچ  هنییآ  مه ، زاب 

! ار میاه  کشا  زا  یعرصم  ِهوکش  میوپ ؛ یم  خیرات  تبرغ  رد  مه ، زاب 

! الوم تمغ ، ِتمس  ناوخب  ملاب ! یم  شیوخ  نادواج  ِقشع  هب  یکشا ، تّذل  رد  هک  الاح  تمغ ، ِتمس  ناوخب 

! تسا هودنا  طقف  مساسحا ، هب  خساپ  نیرتابیز  وت ؛ دای  اب  ناوخب !
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دنزاس یم  زاب  ترازم ؛ رب  ار  دوخ  رون  رتچ  هک  ییاه  نامسآ  ردق  هب  مراد ؛ یم  تسود  نم  ار  وت 

! بش زور و 

! ناجالوم

! نیقّتُم راونا  تقادص  عبنم  يا  یهلا ! ملع  زورف  یتیگ  نابرهم ! ماما  ناجالوم ،

ییوت دبا ، ات  لزا  لالز  نیرت  يراج 

« مالسلا هیلع  ترفعج   » هک نوچ  ناهج ، راگدرک  هدیمان 

لد هک  رفس ، يرمُع  ِترسح  غاد  مییام و 

ترّطعم كاپ و  تبرت  رانک  دیآ 

! مرگ هاگن  یتخل  تبرغ  مخز  مییام و 

! تربارب تریغ ، مینک ز  ادف  ناج  ات 

! مالسلاامهیلع دمحم  نب  رفعج  ای  هّللادبعابا ، ای  ناجالوم ،

! ادیپ هتسشگ  وت  دوجو  زا  تقادص » كاپ  ریمض   » يا

! اوقت ِملاع  ملع و  قشع و  نامیا و  تیاهن  يا 

! اهاط رجف و  نیسای و  رثوک و  راختفا  يا 

! ابیز وت  كاپ  مان  هب  .بهذم  مکحم ، وت  ملع  ِناوت  زا  نید 

هب ار  نامسآ  شمان ، تمظع  هک  ییالوم  گوس  رد  منکن !؟ هیوم  هنوگچ  ملسو ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  قداص  ای  ناجالوم ،
! تسا نایتوسان  ام  ِیکاخ  كاردا  زا  رتارف  تتبیصم ، تعسو  هک  منک ، هدنسب  لباقان  ياه  کشا  نیا  هب  هنوگچ  دراد ! یماو  عضاوت 

تتمرح میرح  یـسابع »  » تموکح ِنالهاان  هک  ییاج  ات  دندرک ! یهاتوک  وت  قح  رد  نامدرم  هک  مشیدـنا ؛ یم  ییاهزور  هب  ناجالوم 
! دنتسکش ار 

ِهوکش همه  نیا  ِندید  ناوت  تداسح ، زا  هک  یناسک  زورما ، هدنمرش ؛ دندیمهفن و  ار  وت  ردق  زور ، نآ  هک  یناسک  هدنمرش ! ناجالوم !
! دنرادن ار  تتبرت 
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تسویپ و دـهاوخ  عوـقو  هب  مالـسلا ، هیلع  يودـهم  هزجعم  هک  تلادـع ، هدـیپس  نیلوا  هب  مسق  رجف ! هب  مسق  عـیقب ! هب  مسق  ناـجالوم !
! دوب دهاوخ  نادنموزرآ  شوغآ  رد  هشیمه ؛ يارب  وت  ییایربک  ناتسآ 

میا هداتفا  اپ  زا  هک  تسد ، ریگب  ار  ام 

! مالسلااهیلع تردام  ناهنپ  تبرت  قح  هب  اقآ !
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یجنپ هجیدخ  / یمیتی تبرغ و  يوب 

جوف دوش و  یم  شوپ  هایـس  نامـسآ  .دبوشآ  یم  ار  كالفا  زیگنا ، مغ  ینزُح  دنز و  یم  گنچ  هنیدـم  دوپ  رات و  رب  هاکناج  یهودـنا 
یم گوس  هب  ار  يزیزع  دورو  راظتنا  نایرگ ، هدـید  اـب  عیقب ، و  دـنیآ ! یم  دورف  عیقب ، ماـن  هب  يا  هطقن  رد  رادزع ، ياـه  هتـشرف  جوف ،

! دنیشن

ار یگرزب  غاد  اه ، هنیـس  دراب ! یم  متام  لالم و  اه ، هرجنپ  اهراوید ، اهرد ، زا  دزو ! یم  یمیتی  تبرغ و  يوب  برثی ، هچوک  هچوک  رد 
! دنزادگ یم  میظع  یتبیصم  شتآ  رد  اه ، ناج  دنشک و  یم  شرتفد  هب 

باقن دیشروخ  دیاش  هدش ؟ لزان  گرزب  ییالب  دیاش  دنبوک ! یم  اهرس  هب  ار  ناش  یبات  یب  اه ، تسد  دننیشن و  یم  نوخ  هب  اه  مشچ 
؟ هدنکفا هرهچ  رب 

.تسا هدش  اپ  هب  ملاع  تاّرذ  رد  بوشآ  هنوگ  نیا  هک  هتشادرب ، كرت  شرع  ای  هداتفا ؟ قاحم  رد  هشیمه  يارب  هام  دیاش 

! ینامسآ رارسا  هناخ  ناهن  يا  اه ، هودنا  اهدرد و  هنیجنگ  يا  عیقب !

؟ يزیزع مادک  نابزیم  بشما  وگب ! تناهن  ياهدرد  زا  وگب ! اه  ینتفگان  زا  نک ! زاب  بل 

؟ درک دهاوخ  عولط  تکاخ  رد  باتفآ ، مادک  دش ؟ دهاوخ  رادیدپ  وت  رد  هدشمگ  تشهب  مادک  بشما ،

! نایکالفا ناج  مارآ  نایسدق ! هاگترایز  ناگتشرف ! طبهم  نک ، زاب  بل 

مخز زا  دشک ! یم  شتآ  هب  ار  ترگج  هک  يرامـش  یب  ياه  هودنا  زا  میناد ! یمن  ام  یناد و  یم  وت  هک  ار  هچ  نآ  وگب ! نخـس  نم  اب 
! ینامسآ ياه  هودنا  نیمزرس  يا  عیقب ! تسا ! هتسشن  ترکیپ  رب  هک  یناوارف  ياه 

نابرهم مادک  یکالفا  روضح  تیاه ، هظحل  نهذ  رد  تشاذگ ! یهاوخ  زیزع  مادک  ناماد  هب  رس  بشما ،

! يراد يزیزع  نامهیم  ایوگ  بشما ، تسا ! يراج 
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ادص دمآ ! دهاوخ  امتح  وا  بشما  دیآ ! یم  رس  هب  تراظتنا  دریگ ! یم  نایاپ  بشما  یهار  هب  مشچ 

! تسا همطاف  دنزرف  هناخ  زا  ادص  تسا ! نیمز  دیشروخ  نیمشش  هناخ  زا  ادص  يونش ؟ یمن  ار  رگ 

! هنیک رهز  زا  هتخوس  يرگج  اب  دیآ ، ...  یم 

! تسا هدش  راگزور  رهز  شتآ  زا  زیربل  گرزب ، بیرغ و  ماما  ناج  رغاس 

!... دیآ یم  ...تفرعم  سونایقا  ملح ، هوک  تواخس ، يایرد  تلاسر ، ندعم  دیآ ! یم 

.تسا كدنا  تسا ، ریقح  ناینامسآ  تعسو  كرد  يارب  هشیمه  ایند 

! نک شهار  شرف  ار  هدید  يارایب ! ییاریذپ  مزب  شاب ! هدامآ  عیقب !

يزوت هنیک  مخز  تسا ! هدـید  ناوارف  مخز  رهطم ، رکیپ  نیا  هک  رت ! مارآ  ریگرب ! رد  ار ، ملاع  ناـج  ِناـج  یب  مسج  و  اـشگب ! شوغآ 
! نید یب  نایامن  مالسا  مخز  اه ! یمدرمان  ِمخز  ایند !

! اه تواقش  اه ! يرباربان  مخز 

! ناگتشرف هجض  يادص  دیآ ...! یم  هیرگ  يادص 

! تفاتش دهاوخ  نامسآ  هب  يا  هراتس  دیمد و  دهاوخ  يدیشروخ  وت  كاخ  رد  هرابود ، بشما  عیقب ،

یناخ میرک  هزمح  / مولع زا  ییایرد 

اب درک و  یم  هدنلاب  ار  قح  شمالک  اب  .ددیبات  یمرب  شا  هشیدنا  هاگلزنم  زا  تقادص  باتفآ  دش و  یم  زبس  وا  سفن  تکرب  زا  هنیدـم 
تفرگ و یم  تسد  رد  لیب  .تخاس  یم  داشلد  ار  نایاونیب  نادنمتـسم و  هیده ، زا  يراب  هلوک  اب  کیرات و  ياه  بش  همین  رد  شمایق 

.تشاد یم  هاگن  هدنز  اه  ناج  رد  ار  انعم  رپ  الاو و  یناگدنز  هب  قشع  داتسیا و  یم  شاعم  شالت  هب 

زا شتایح  هظحل  هظحل  هک  .تدابع  تمحر و  زا  يا  هرتسگ  تلیـضف ، تمکح و  زا  یـسونایقا  مولع ، زا  ییایرد  دوب ، راـقو  زا  یهوک 
.دوب راشرس  زبس و  ادخ ، مان  دای و 

.تشاد نید  هاررد  هدرتسگ  یشالت  نیقیزا و  هوبنا  يا  هنیس  نیتم ، هدیجنس و  يراتفر  ینتشاد ، تسود  يا  هرهچ 

! داب تیلست  شتداهش  .درک  نّیزم  نتشیوخ  مان  اب  ار  ام  بهذم  هک  داد  رمث  نانچ  ياوشیپ ، نآ  يالاو  دوجو  لخن  يرآ !
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یمیقم بیبح  / عیقب کشا 

ماما کنیا  .دوش  یم  عییـشت  هنیدم  ناتـسد  رب  يرون  دنیارـسب ، ار  یخلت  تیاکح  دنهاوخ  یم  نامـسآ ، لد  رد  هایـس  ربا  ياه  هکت  زاب 
نید ملاع  ابع و  لآ  نادناخ  زا  يرگید  دنزرف  نونکا  .دباتش  یم  دوبعم  يوس  هب  یتسرپ ، ادخ  يابیز  دورـس  هدنیارـس  تناید و  ملع و 

.تسا مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  اه ، شناد  همه  هناخ  اه و  یبوخ  همه  ماما  وا  دشون ، یم  ار  نادیلپ  ياه  هسیسد  خلت  رهز  ادخ 

ياه هلق  حتاف  یلع ، ملع  راد  هنازخ  متام  هعیش  مالک  ناشوج  همـشچ  ِمتام  دناوخ ، یم  متام  هب  ار  خیرات  مشـش ، هلپ  رد  عیـشت  هشیدنا 
: دنک یم  كاوژپ  نامز  ياه  شوگ  رد  ماما ، ياه  فرح  نیرخآ  زونه  ردپ ، گرزب  ثراو  يدنوادخ ، شناد  دنلب 

، نایرگ هشیمه  عیقب  .دیسر  دهاوخن  درامشب ، کچوک  ار  زامن  هک  یسک  هب  ام  تعافش  انامه  ِهولَّصلاب ؛» اّفِخَتْسُم  ُلانَی  انَتَعافَـش ال  َّنِا  »
! نیمز رب  ادخ  مایپ  نیمشش  يا  وت  رب  دورد  .دهد  یم  ياج  دوخ  رد  ار  دیشروخ  زورما 

ار مصخ  رهز  هک  هظحل  نآ  دای  هبراب  ره  دراب و  یم  عیقب  نامـسآ  نیگمغ  ياهربا  زا  یلع  نادـناخ  ناقـشاع  مامت  ياه  کـشا  زورما 
: مینز یم  دایرف  كانمن  ینامشچ  اب  دنیشن و  یم  نوخ  هب  ناماهرگج  يدیشون ،

هّللا دنع  انل  عفشا  هّللا ، َْدنِع  اهیجَو  ای  هّللا -  َیِلا  َِکب  اْنلَّسَوَت  انْعَفْشَتْسا َو  انْهَّجَوَت َو  ّانِا 

ییاضر نسح  / ...دنام یم  نامسآ  تقادص  هب  شمان 

ییاضر نسح   .../ دنام یم  نامسآ  تقادص  هب  شمان 

، دننز یم  هحیص  اهربا  بشما  هدنام ، ياج  رب  تخس  یضغب  نامسآ  يولگ  رب  بشما  .تسوت  يازع  شوپ  هیس  لد  دابآ  بیرغ  بشما 
رهش هرهچ  رب  يدرـس  هآ  دزوس ، یم  مغ  بت  رد  هنیدم  .دشاپ  یم  مه  زا  ار  هنیدم  ناینب  بیرغ  ییاه  هجـض  دزرل و  یم  دوخ  رب  نیمز 

يا هناخ  خنک  زا  يدرم  تسا ، هتسب  شقن 

ییوگ تسا ، هدیمرآ  تیدبا  لحاس  رد  ملع  ناشورخ  جاوما  ییوگ  .ددنب  یم  ورف  ناهج  زا  مشچ  هداس 
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هنیدـم دـنام ، یم  نامـسآ  تقادـص  هب  شمان  تسوا ، زا  نخـس  اـج  همه  .تسا  هتفرگ  ياـج  كاـخ  لد  رد  شتعـسو  ماـمت  اـب  قشع 
یسرک .داد  یم  اهب  كاخ  هب  شتاجانم  زوس  و  درک ، یم  یتشهب  ار  هنیدم  شحور  تفاطل  دراد ، دای  هب  بوخ  ار  ندوب  وا  اب  ياهزور 

.درک یم  توهبم  ار  اه  لد  ریحتم و  ار  اه  لقع  روراب ، ار  اه  هشیدنا  شسرد 

باوبا رد  رـس  رب  شماـن  هک  وا  مه  مزوس ، یم  هک  متاـم  رد  میوگ و  یم  یـسک  هچ  زا  یناد  یم  .تسا  اـطغلا  فشک  ول  هلالـس  زا  وا 
يارب اه  لگ  دلاب و  یم  وا  يارب  نیمز  و  دراب ، یم  وا  يارب  نامـسآ  دندیرفآ  ار  تشهب  وا  رون  هب  هک  يدرم  .تسا  هدـش  هتـشون  تنج 

.دندنخ یم  وا 

میکح دیـسرن  شتمکح  لالز  زا  هک  ره  هک  دوب  يرثوک  وا  .دندوب  هاوگ  کئالم  شقدص  هب  هک  قداص ، شبقل  تسا و  رفعج  شمان 
و داد ، ینـشور  اهادرف  هب  هک  وا  مه  دندش ؛ ناوخ  هبطخ  وا  نایب  هب  نابیطخ ، دش ، نونجم  داهن ، مدـق  شتافرع  هنارک  رب  هک  ره  دـش و 
وا تبرغ  رب  میرگ و  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  قداص  رب  بش ، توکـس  رد  بشما  دـیناهر ، لهج  زا  ار  اـه  ناـسنا 

قه قه  نامد ، هدیپس  ات  بشما  .مزیر  یم  کشا 

.دناسر مهاوخ  عیقب  هب  قشع  کشا و  کیپ  اب  ار  مدایرف  ما و  هیرگ 
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ادلی بش 

هراشا

هبنش کی 

رذآ 1382  30

لاوش 1424  26

Dec. 21  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / لد یب  ناقشاع  بش 

یمن خر  هک  ییاـجک !؟ يرَپ  يا  وت  : » دـنک یم  همزمز  ار  ناـمز  يراـج  یقیـسوم  نیچراد ، لِـه و  رطع  ياـچ و  مرگ  راـخب  مه  زونه 
يرپ يا  وت  میوگ ! تنخـس  يرادیب ، باوخ و  ز  میوپ ! تا  یپ  ز  ادلی ،»  » بش نیا  رد  ییاشگ ! یمن  يرپ  ناهنپ ، تشهب  نآ  زا  ییامن !

يامرگ هک  دنتـسه  ییاه  تسد  مه ، زونه  .دـنگرزب  ردام  يابیز  ياه  هصق  زا  راشرـس  هک  دنتـسه  ییاه  هنیـس  مه ، زونه  ییاـجک »!؟
رطاخ هب  ار  گرزب  ردپ  تسد 

! تسا هناودنه »  » خرـس توارط  زا  نخـس  مه ، زونه  دزیگنا ! یمرب  ار  ناکدوک  يداش  دایرف  رد ، هبوک  يادص  مه ، زونه  .دـنروآ  یم 
ینابرهم قشع و  ِخیرات  تسا و  هدش  هدیرفآ  ادلی ، بش  يارب  اهنت  ییوگ  هک 

.دنز یم  مقر  ار  اه  هداوناخ 

.دیوگب شا  ینورد  تاناجیه  زا  یکدوک  میهد ، یمن  هزاجا  یتح  میدرک ! تداع  اه » نامتراپآ   » ِيروبنز هنال  ياه  هناخ  هب  دوز ، هچ 

! میدرپس نادنملاس » هناخ   » ِشوماخ درس و  مجح  هب  ار  ادلی -  بش  یتح  گنشق -  ياه  بش  زور و  مامت  تارطاخ  دوز  هچ  هآ ،
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يرانا ریخ ، هب  شدای  يا ؛ هرقن  درز و  ياهروامـس  ریخ  هب  شدای  یکاخ ! ياه  هچوک  ریخ  هب  شدای  یلِگهاـک ! راوید  ریخ ، هب  شداـی 
شیاه لاف  شا ، یگداـس  ماـمت  اـب  هک  ظـفاح ؛ یمیدـق  ناوید  ریخ ، هب  شداـی  دوب ! هدرک  یفخم  درآ ، يودـنک  رد  گرزب  رداـم  هک 

! دنکشن ار  یسک  لد  ات  درک  یم  هفاضا  نآ  رد  شدوخ  زا  یمک  یهاگ  مه ، گرزب  ردپ  دوب و  تسار  هشیمه 

!؟ دوشن بشما  ارچ  دنشاب ؛ مه  رانک  رد  همه  دش  یم  اه ، بش  نآ  رگا 

الاح ارچ  تخومآ ! رگیدـمه  هب  تربع  دـنپ و  هتکن و  اهدـص  نایرَپ ، ياه  هناـسفا  اـت  نآرق ، ياـه  هصق  زا  دـش  یم  اـه  تقو  نآ  رگا 
!؟ دوشن

اه و گرزب  ردـپ  ارچ  دـندرک ؛ یم  فیرعت  یمیدـق  ياـه  گـنفت  يزابرـس و  نارود  زا  شیپ ، لاـس  نیدـنچ  ياـه  گرزب  ردـپ  رگا 
!؟ دننکن فیرعت  يا  هرطاخ  سدقم ، عافد  دنمهوکش  نارود  زا  يزورما  ياهردپ 

هنایار  » ياوزنا شیاج ؛ هب  دریگب و  ام  زا  ار ، ام  یقالخا  دنمشزرا و  ابیز و  ياه  تنُس  مامت  برغ ، ناهج  ِيروآ  نف  میهد  هزاجا  دیابن 
؛ تارطاخ زا  یمک  نتفگ  ای  کیِک ! يا  هعطق  هناودنه ! یـشُرب  ياچ ! یناکتـسا  هناهب  هب  دوش  یم  مه ، زونه  دهدب !؟ ناملیوحت  ار  اه »

! درب ماحرا » هلص   » ِباوث دش و  عمج  مه  رانک  رد 

، زیگنا هرطاخ  ياه  هظحل  ماحدزا  رد  دینـش و  ار  راگزور  ياـه  تربع  تفگ ؛ ثیدـح  دـناوخ ، لزغ  ادـلی ،» بش   » هناـهب هب  دوش  یم 
! درک ادخ »  » ياه تمعن  رکُش  یعمج  هتسد  یبش ، لقادح  یبش ،

ِهاگآدوخان ياه  شیارگ  نیا  رد  يرشب ؛ قالخا  يریزارس  نیا  رد  نّدمت ؛ نیغورد  ریواصت  ِناهج  نیا  رد  اه ، يروابان  ناهج  نیا  رد 
رد مه  زونه  میتسه و  رگیدمه  رکف  هب  مه ؛ زونه  هک  دراد  رکُـش  ياج  رایـسب  یبرغ ! هدش  خسم  ِگنهرف  روفو  نیا  رد  يروحمدوخ ؛

نامسآ یبآ  هب  لد  اه ؛ گنر  همه  يارو 

! میا هتخود 

هچ ره  ینابرهم  اب  ار ، مّسبت  ياه  هفوکـش  درـس ؛ رـسارس  ناتـسمز  زاغآ  رد  یتح  ادلی ، بش  رد  یتح  مینک ؛ یم  رکف  يراهب  مه  زونه 
.میریگ یم  نشج  رت ، مامت 

! داب هدنیآ  ِمّسبت  زا  زیربل  قشع و  ّمنرت  زا  راشرس  ینابرهم ، رطع  زا  هدنکآ  لد » یب  ناقشاع  بش  ، » ادلی بش 
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یناهارف یناچیم  يدهم  / نشور بش 

یناهارف یناچیم  يدهم  / نشور بش 

.دیسر دهاوخن  هار  زا  زگره  هک  تسا  یبیرغ  رود و  رایسب  موهفم  ادرف ، ییوگ  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  بش  ياه  هبل  کنیا 

.تسا يرگید  هوکشب  هولج  دوخ  باتهم ، هک  دوبر ، دنهاوخ  اهدای  زا  ار  ادرف  دیشروخ  ِرادید  قوش  ابیز ، ياه  بش 

.ییانشور تمظع  هب  تسا  یمالک  یهاگ  دوخ  بش ، و 

، یتسد ياه  سوناف  کچوک و  ياه  غارچ  يوس  روک  هب  هک  تساه  نرق  مدادـجا  ار  یناتـسمز  ِنابـش  ِریذـپان  نایاپ  کیرات و  ِلـنوت 
.دنا هتشاد  هاگن  نشور 

نامرت مرگ  هظحل  ره  ردام ، نابرهم  هدنخ  روش  داد و  یمن  هار  هناخ  هب  ار  ناتـسمز  يامرـس  ردـپ ، هنادرم  هاگن  ترارح  ریخ ! هب  شدای 
.درک یم 

تفگ و یم  تفگ و  یم  ییاویش  هب  هلصوح ، ربص و  اب  دیزگ و  یمرب  ار  ینالوط  يا  هّصق  شا ، هنیرید  تنس  هب  هک  ریپ  گرزبردام  و 
ریما هّصق  .دُرب  یم  شیاه  هّصق  ِزوریپ  هشیمه  نانامرهق  رود و  ِنشور  ياـه  هروطـسا  نیمزرـس  هب  اـه  بش  نیرت  ینـالوط  ِلد  زا  ار  اـم 

.دیچ هراتس  دش  یم  شیاه  هخاش  رس  زا  هک  یتخرد  رادمان و 

ياه هناودنه  .دوبن  يا  هدـنهد  رازآ  يادـص  نادرگباتفآ ، همخت  نتـسکش  يادـص  دـش و  یم  یلاخ  مه  رـس  تشپ  ياچ ، ياه  ینیس 
.ینالوط یکیرات  نیا  تسا  نشور  هچ  ...و  اه  همع  اهومع و  دندیشخرد و  یم  قاتا  طسو  رد  راشرس  خرس و  یناتسمز ،

رب راولب ، طسو  ياهداشمـش  رب  ناـتخرد ، تخل  ياـه  هخاـش  رب  دننیـشن  یم  ورف  ادـص  یب  مارآ و  مارآ  فرب ، ياـه  هناد  هرجنپ  ِتشپ 
، دوش مامت  گرزب  ردام  هّصق  هکنیا  ضحم  هب  ...و و  ور  هدایپ  شرفگنس 

.دوب دهاوخ  اه  هصق  ییایؤر  ياه  هنحص  لثم  مه  رهش  دیپس  هچراپکی  ریوصت 
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هدژم تسا ، هدـناشوپ  ار  نابایخ  ِحطـس  هک  يدـیپس  ِمجح  و  دـنهد ، یم  شیامن  رتاـبیز  ار  فرب  تاّرذ  روبع  قرب ، ِراد  غارچ  ياـهریت 
.دنک یم  اوجن  رت  بیرفلد  هظحل  ره  دولآ ، قوش  ناکدوک  شوگ  رد  ار  ادرف  ِحبص  ياه  یفرب  مدآ 

ِتـشپ .تسین  یناتـسمز  ِخرـس  هناودنه  زا  يربخ  رگید  هدش و  مامت  گرزبردام  هصق  .تسا  هتـشذگ  یـساپ  ادلی »  » بش همین  زا  الاح 
باوخ هب  گرزبردام  .دراد  یناوارف  قایتشا  هچ  باوخ  يارب  اه  کلپ 

ار یفرب  مدآ  ِتروص  ادرف ، هک  دنـشیدنا  یم  نیا  هب  ناـکدوک  .تسا  یندینـش  شیاـه  هّصق  مه  زوـنه  هک  نیا  زا  لاحـشوخ  دور  یم 
.دنزاسب یسک  هچ  هیبش 

تسا هتخیر  نییاپ  ار  اه  فرب  زا  یمین  ردپ  دنک ...« : یم  سح  شناتسد  رد  کنیا  مه  زا  ار  ادرف  ِماب  تشپ  هدننک  هتسخ  يوراپ  ردپ ،
.درب یم  تذل  رّوصت ، نیا  زا  ردپ  نهذ  ...و » دسر  یم  هار  زا  دنخبل  ياچ و  ِینیس  اب  ردام  هک 

.دشاب هتشاد  شیادرف  زا  ییابیز  رّوصت  سکره  نآ ، رد  هک  یبش  تسابیز  هچ  و 

یمیقم بیبح  / رادیب ياه  هراتس  بش 

غارچ تسا ، ناتـسمز  زاـغآ  بش  .مینک  یم  توف  ار  زییاـپ  درز  نشور  ياـه  عمـش  مینز و  یم  قرو  ار  هاـمرذآ  هقیقد  نیرخآ  بشما 
هناودنه فرط  نآ  .دننز  یم  کلپ  ار  زورید  تارطاخ  دنا و  هتـسشن  یتسود ، مرگ  شتآ  درگ  نانیـشن  هناخ  دـنرادیب و  زونه  اه  هناخ 

هدرک يراج  ار  شخرس  نوخ  وقاچ  تابرض  هک  يا 

ادخ بوخ  ياهزور  زا  ات  دنا  هدـمآ  مه  درگ  همه  .دـنک  یم  رورم  اهراب  ار  شگنر  يا  هزوریف  حـیبست  هک  گرزب  ردام  فرط  نیا  و 
ياه مخ  چیپ و  زا  غراف  لاس ، بش  نیرت  ینالوط  نیا  ادلی  هناهب  هب  دنیوگب و  نخس 

.دننک نامهیم  شیوخ  بوخ  تارطاخ  ندینش  هب  ار  رگیدمه  یگدنز 

شتآ .دراد  یمزاب  دندنمزاین ، وت  نامـشچ  هب  هک  نانآ  رادـید  زا  ار  وت  راگزور  شکاشک  یتقو  اهرادـید ، يارب  تسا  یتتـصرف  ادـلی 
اب ار  شیامرگ  هدروآ و  شیوخ  درگ  هب  ار  ام  گرزبردام  هناخ  یسرک  مرگ و 
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، گرزب ردپ  هدروخ  قرو  میوقت  نایم  رد  مینامب ، مرگ  مرگ  هشیمه  یبشما  نوچ  دای  هب  هار ، رد  رس  ناتسمز  رد  ات  دنک  یم  میسقت  ام 
گرزبردپ دیآ و  یم  نوریب  دنلبرس  شتآ  نومزآ  زا  هک  مینیب  یم  ار  شووایس 

.دیوگ یم  ار  وا  ناتساد  هوکشاب  هچ 

: تسا نارادیب  بش  يارب  هنارت  لزغ  لزغ  ندورس  رادیب و  ياه  هراتس  هام و  بش 

دینک زاب  رای  فلز  زا  هرگ  نارشاعم 

دینک زارد  شا  هصق  نیدب  تسا  شوخ  یبش 

دنعمج ناتسود  تسا و  سنا  تولخ  روضح 

دینک زارف  رد  دیناوخب و  داکی  نا  و 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییاضر هدیمح   .../ راظتنا نیا 

سرپم هک  مناغف  رد  قارف  نادنچ ز 

سرپم هک  مناج  تخوسب  تمغ  نادنچ ز 

سرپم هک  مناگدید  تسیرگب  نادنچ 

سرپم هک  منانچ  يا ؟ هنوگچ  هک  یتفگ 

.دنزوس یم  مراظتنا  ياه  مشچ  دننک و  یم  درد  ما  هلبآ  ياهاپ 

یب دنخرچ و  یم  ادص  هب  ور  مقاتـشم ، ياه  مشچ  ماگ ، گنهابرـض  ره  اب  زونه  دنوش و  یم  بوذ  شطع ، زا  میور  هبور  ياه  نابایب 
.دزیرب ورف  دوخ  رد  ار  مسأی  ياه  هچوک  ات  تسین  یبسا  ياه  هبرض  مس  يادص  .دننام  یم  تام  هجیتن ،

!؟ دشوجب مندب  ياه  نایرش  رد  یهار ، هب  مشچ  رگید ، هعمج  دنچ 

؟ دورب مطسبنم  تسوپ  ِریز  راظتنا ، رگید ، هعمج  دنچ 

!؟ دنچیپب هنابات  یب  شیوخ  رد  وت  یب  رظتنم ، ياه  هداج  رگید ، هعمج  دنچ 

!؟ منزب دایرف  ار  ما  ییاهنت  منابسچب و  هتفرگ  هم  ياه  هرجنپ  هب  ار  مناهد  تندمآ ، ات  هعمج  دنچ 

.تسا تندید  كاچ  نابیرگ  نامسآ ، تسا و  هدید  ار  تندمآ  ِباوخ  نیمز ،

.دننک هزم  هزم  ار  گرم  ندرک ، هراظن  دیشروخ  لباقم  رد  یکلپ  یب  مقایتشا ، ياه  مشچ  راذگن 

! مرظتنم ردقچ  .دناودب  هشیر  میوقت  نهذ  يور  راهب ، راذگب 

ص:145

هرامش 55 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 186 

http://www.ghaemiyeh.com


!؟ دننامب تهار  هب  مشچ  هتسرون  ياه  سگرن  ردقچ 

مامت رد  شطع  دنود ، یم  ار  شیوخ  يرارق  یب  اه  هیناث  زونه  تسا ، هدرک  هنخر  نیمز  دبلاک  رد  بش 

! مرون هنشت  ردقچ  دشک ؛ یم  هنابز  منت 

؟ دنریگ یم  ناج  وگبیغ  تاحفص  يور  یِک  مارآان  ياه  خیرات  نیا  دنیاشگ ؟ یم  مشچ  تا  یناشیپ  ییانشور  رد  یک  اه  هعمج  نیا 

مرگن یم  ار  هتسب  ياه  هرجنپ  زونه 

اه هرجنپ  نیا  دید ؟ دنهاوخ  ییانشور  هب  ینزور  اهرد  نیا  .دننیب  یم  هروشلد  باوخ  میاه  مشچ  زونه 

؟ دسر یم  ماجرف  هب  یک  مراظتنا  تفای ؟ دنهاوخ  ندش  هدوشگ  يارب  يزارف 

.ما هتسب  تدای  حیرض  هب  ار  میاهاعد  زادنا  مشچ  تساه  لاس 

.ما هتخیر  کشا  ار  میراظتنا  مشچ  ییاهنت و  تساه  لاس 

هدرـشف میاه  تسد  رد  نامـسآ  ياه  هنارک  هک  ما  هدرب  الاب  ردـق  نآ  ار  میاه  تسد  تامـس ، ياعد  اب  بورغ ، هعمج  ره  تساه  لاس 
.دنا هدش 

.تس یشوماخ  هب  ور  میاه  هیناث  شپت  دنز و  یمن  وت  یب  میاهزور  ضبن 

...اهراظتنا نیا 

ییاضر هدیمح  / راظتنا ياه  هعمج 

ییاضر هدیمح  / راظتنا ياه  هعمج 

.نارادیپس کبس  هب  اهارفا ؛ تماق  هب  يا  هداتسیا 

هدروخ ناراب  ياه  هنوپ  زا  رتراشرس  ناهاگحبص ، میسن  زا  رت  کبس  ییآ ، یم 

.يراظتنا مشچ  اه  نرق  يارب  راوتسا  یهاگ  هیکت  دنا ، هدیشک  دق  خیرات  تازاوم  هب  تیاه  تسد 

ار کشا  اه  لاس  ِریـسم  هناوهآ ، تیاه  مشچ  .اه  لد  کشخ  ریوک  رب  تسا  هفطاع  تسدـکی  ناراـب  تهاـگن ، یهد و  یم  راـهب  يوب 
یناشیپ رب  يدیشروخ  دنز و  یم  وسوس  تناتشگنا  رـس  رد  یغارچ  تس  يراهب  ياه  هقعاص  زا  رت  ناّرب  تریـشمش ، دنک و  یم  لابند 

دهد و یم  رادم  یب  ياه  هراتس  يوب  تمالک ، .تا 

هرامش 55 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  ناراب  باهش  ار  بش  کیرات  نهذ  تنوماریپ  زا  راو  هراّوف  رون ،

.ییآ یم  نآرق  توص  هارمه  دفوکش ؛ یم  تناتسد  رد  یحو  هیآ  هیآ 
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نامسآ ياهرد  هک  هاگ  نآ  دجنگ ، یمن  تسوپ  رد  تزاوشیپ ، هب  نیمز  هک  هاگ  نآ  دفوکش ، یم  هیآ  هیآ 

.دنتسرف یم  تاولص  دنناوخ و  یم  تامس  کئالم ، هک  هاگ  نآ  دوش ، یم  زاب 

.دنیاس یم  كاخ  رب  رس  هدجس ، هب  تلباقم  رد  اه  هراتس  دوش و  یم  وحم  نشور  ياهزور  تشپ  رد  هشیمه  يارب  بش 

أدبم دتسیا ؛ یم  تکرح  زا  نامز  دوش و  یم  نشور  اه  هیناث  مامت  مشچ  دهد ، یم  ار  تنابیرگ  يوب  راهب ،

! هدماین هتفر و  ياه  هعمج  نیا  زا  هآ  .دوش  یم  تعیبط  اب  وت  گنهامه  ضبن  نامز 

! رارق یب  ياه  هیناث  نیا  زا  هآ 

!؟ مزودب رد  هب  ار  ما  يراظتنا  مشچ  ردقچ 

!؟ دنوش رپ  رپ  داب  رد  سگرن  ياه  لگ  ردقچ 

؟ دوش مهرم  ار  ما  يرارق  یب  نایلاس  مخز  ات  تساجک  تنابرهم  ياه  تسد 

.دریگ یم  هدروخ  ناراب  كاخ  يوب  رهش  دنکش و  یم  میولگ  رد  هدیسوپ  ياه  هدقع 

...وت یب  زین  هعمج  نیا 

...نانچمه نم  و 

شرفگنـس ار  متقاط  یب  ياه  مشچ  هک  هاگ  نآ  درک ، دنهاوخ  رـشتنم  ار  تراوتـسا  ياه  ماگ  بوخ  يادص  وربور ، ياه  هنیآ  يزور 
.تخاس مهاوخ  تروبع 

ییاضر هدیمح  / دیآ یم  هک  هاگ  نآ 

ییور وت  زا  منییب  هک  میوزرآ  تسه  همه 

ییوزرآ هب  مسرب  مه  نم  هک  ار  وت  نایز  هچ 

منیبب يا و  هدومنن  ار  دوخ  لامج  یسک  هب 

ییوگتفگ وت  زا  دوب  ینابز  ره  هب  اج  همه 

دهاوخ یم  ایوگ  هک  دنت  نانچ  نآ  دنز ؛ یم  لبق  زا  رتدنت  ناراب ، دنوش ، یم  زاب  رهش  ياه  هزاورد  دیآ ، یم 
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.دیوشب ار  اه  یهایس  مامت 

ِيانشور ياه  ماگ  يوب  هدروخ ، ناراب  هتسُر  هزات  ياه  نرتسن  يوب  سگرن ، يوب  دیآ ، یم  هنوپ  يوب 

.ناهج ياتسیا  ياه  ناویا  رب  رون 
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ندیبوک لاب  رد  لاب  يادص  رهش ، ندیشک  لک  يادص  فد ، يادص  ملاع ، رتسب  ياه  فقس  رب  ناراب ، رش  رـش  يادص  دیآ ؛ یم  ادص 
.دنز یم  ماگ  ار  رهش  ياه  هچوک  مارآ ، مارآ  دشک و  یم  لاب  رب  لامک ، هب  ار  رون  هک  یبسا  ياه  هبرض  مس  يادص  کئالم 

یم شوغآ  رد  ار  نامـسآ  راهب ، دنک ، یم  هفوکـش  كاخ  يور  دـنز ، یم  هناوج  اهراوید  يور  دـناود ، یم  هشیر  ناتخرد  يور  راهب 
.دراشف

، دنوش یم  ریزارـس  شا  ییایرد  ِنامـشچ  يدوگ  هب  ناهج ، يراج  ياهدور  مامت  هک  راشرـس ، نانچ  نآ  شوپ ؛ هنیئآ  دـیآ  یم  يدرم 
.هام زا  رت  هدنشخرد  دیشروخ ، زا  رت  نشور  دوش ، یم  هدیشک  کلف  هب  رس  ياه  هوک  هاگ  هیکت  شیاه  هناش  هک  راوتسا  نانچ  نآ 

.دزادنا یم  هدجس  هب  ار  نهک  ياهرادیپس  شیاه  ماگ  ّدر 

قرب تسا و  هدـنیاز  ياهدور  شورخ  شیادـص  دـنک ، یم  هصالخ  نیمز  رد  ار  نامـسآ  دـناشک  یم  نیمز  هب  ار  رون  شیاه ، ماگ  ّدر 
نانچ نآ  دشک ؛ یم  سفن  .دـنک  محر  یکیرات  هب  هک  ینآ  زا  رت  نیگمـشخ  دفاکـشن ، ار  بش  هک  ینآ  زا  رت  نیگمـشخ  شریـشمش ،

.دتسیا یم  صقر  هب  دیشروخ  لباقم  رد  يرابغ  نوچ  هدرم  كاخ  هک  دنیشن ، یم  عامس  هب  هدرم  كاخ  هک  ییاحیسم ،

.شا ییوگانث  هب  هدش  همزمز  ياه  تامس  دنیآ و  یم  شزاوشیپ  هب  هتفر  ياه  هعمج 

ات میا  هتـشاذگ  نشور  ار  هناخ  ياه  غارچ  تساه  لاس  دوش و  یم  هصالخ  شماـن  رد  راـظتنا  تساـه  لاـس  هک  یـشوپزبس  دـیآ ؛ یم 
میشاب رادیب  دسر ، یم  یتقو 

.میوش لح  رون  رد  میسرب و  میورب ، مینادب ، میمهفب ، دیآ ، یم  یتقو  ات 

يرون ماهلا  / بیس زا  ییامیس 

هاوخم نامراچد  نیا  زا  شیب 

مه زونه 

راظتنا ياه  هچوک  چیپ  نیرخآ  نیلّوا و 

وت هب  التبم  ياوه  رد 

؛ دروخ یم  بات 
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.تسا ندوب  وت  اب  ِغولب  هنارت  یب  غاب ، و 

.دوش یم  هتفکش  انشآ ، بیس  ياه  ماشم  رد  هحیار ، میمش  مه ، زونه 

.تسا رّطعم  وت  نینزان  دوجو  زا  یتسه  مامت  یتسه و  وت  مه ، زونه 

.یتسیرگ نامهانگ  تنوفع  زا  بش  ره  هچ  رگا  یتسین ، هتسخ  وت 

! میا هتسشن  یگتسخ  هب  ناوتان ، رارق و  یب  ردق  هچ  ام  هک  نیبب  ایب 

.دپت یم  بیس  يوب  قوش  هب  طقف ، نامتایح  گر 

! همه ندیپت  ندوب و  لیلد  يا  وت ، نینزان  بلق  بیس  هب  تتروص ، نابرهم  بیس  هب  ام  مالس 

يدیما نینبلا  ما  نامسآ /؟ درم  تساجک 

...رهش راب  تلاسک  یگرمزور  رهظ و  زا  دعب  نامسآ 

؟ توکلم هناخ  مه  اه و  نامسآ  هیاسمه  تساجک  دیشروخ ؟ هنادواج  درم  تساجک 

؟ شرع يازع  بحاص  یلع و  دوبک  رفولین  دنزرف  تساجک  ناتسلخن ؟ هنابیرغ  ياه  هیرگ  دنزرف  تساجک 

؟ دنادرگزاب رهش  هدرمژپ  ياه  سگرن  هب  ار  هتفر  توارط  هک  يدرم  رگشزاون  ياه  تسد  تساجک 

.دنا هتخود  قفا  هب  مشچ  ناشراوس  کباچ  ندیسر  راظتنا  رد  رهش ، ياه  هزاورد  رب  دیپس  ياه  بسا  تسا  يرید 

ناشنیمزرـس راکادف  ياه  مدآ  دنریم و  یم  وگغورد  ياه  ناپوچ  مامت  دیایب  رگا  هک  دـنناوخ  یم  ار  يدرم  هصق  رهـش  ناکدوک  همه 
مدنچ لصف  .دوش  یم  رارکت  هنحـص  هب  هنحـص  اه  یمدرمان  اه و  یهایـس  اما  .تسا  هدیـسرن  زونه  هصق  رخآ  .دنوش  یم  هدنز  هرابود 

دهاوخ ریوصت  هب  ار  تشذگرس  نیا  هصق ،

؟ دیشک

رـس رب  هیالگ  هرطق  هرطق  دنمهوکـش ، توکـس  کی  تشپ  زا  هناقـشاع  ياه  هوکِـش  تسا ، هدوشگ  هوکِـش  هب  بل  کـمن  من  نامـسآ 
دنزرف سگرن ، هک  تسین ؛ انشآ  هیالگ  هب  اه  سگرن  نابز  اما  دراب  یم  اه  سگرن 

.دنا هداد  نامسآ  تفه  ناگتشرف  ار  شندمآ  هدژم  توکس ! ربص و  دازمه  تسا و  ناتسمز 

.دراذگ یم  يرهش  ياه  هزایمخ  .نارباع  راب  تلاسک  یگرمزور  رهظ و  زا  دعب  نامسآ 
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؟ تساجک نامسآ ، درم  نیرتاهنت 
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یجنپ هجیدخ  !/ درگزاب

دیما حبص  باتفآ  يا  آرب 

مریسا نارجه  بش  تسد  رد  هک 

هلاچم ضحم ، یکیرات  رد  يایند  نیا  هدز ؛ باوخ  ناهج  نیا  و  دوش ؛ رادـیب  وت  يارآ  لد  راسخر  زا  ییوترپ  اب  حبـص ، دوش  یم  یک 
نـشور شمـشچ  وت ، يامیـس  دیـشروخ  زا  هدـش ؛ اهر  نایـصع  یگریت و  ماش  رد  ناـسنا  نیا  هتفر ؛ ورف  تلالـض  رد  نیمز  نیا  هدـش ؛

!؟ دوش

! نیمز رد  يراج  دیشروخ 

!؟ دنزب رس  اه  هوک  زا  دیشروخ  یشاب و  وت 

! نتفاین نتـسج و  اه  نرق  نتـشگ ؛ همه  نیا  زا  نامز ، خرچ  تسا  هدوسرف  دوش !؟ یم  رگم  دوش !؟ حبـص  یعّدـم  باـتفآ ، یـشاب و  وت 
! رظتنم ياه  سگرن  هار ، هب  مشچ  ياه  سگرن  نارگن ؛ ياه  سگرن  دنا  هدرمژپ 

قشاع ياهورس  دنا  هدیمخ 

یب طقف  دـندناخرچ و  هاگن  دـندیدن و  ار  وت  دـندناود و  مشچ  دنتـسشن ، ترـسح  هب  ار  وت  ياـشامت  قوش  هک  سب  زا  اـه ، هنیآ  ماـمت 
.دنا هتسکش  دش ، ناشبیصن  یبیصن ،

! هتسشن گوس  هب  ِنیگمغ  ياه  ناج  هدیسرن ، تقیقح  هب  ياهایور  هدروخ ! كاخ  ياهوزرآ  دنا ؛ هدیسوپ 

.دنز یم  وت  ياه  مدق  رب  هسوب  هک  داد  یم  رارق  ینابایب  نآ  ياه  گیر  زا  یگیر  ارم  دنوادخ  شاک 

! دراب یم  ناشرس  رب  ار  وت  ياه  تسد  شزاون  هک  داد ، یم  رارق  حیبست  نآ  ياه  هناد  زا  يا  هناد  ارم  ادخ  شاک 

.دوش یم  رّطعم  وت ، فلز  زیگنا  لد  رطع  زا  هک  مدوب  یمیسن  شاک ،

! اقآ مدش ، یم  تزبس  همیخ  نوتس  شاک 
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یتفگـش ّریحت و  هب  ات  بوقعی ، تساجک  ار !؟ تنایعیـش  ربص  .دنیـشنب  نیـسحت  اشامت و  هب  ات  ربص -  هّصق  نامرهق  بویا - ، تساـجک 
!؟ ار تنایعیش  راظتنا  دتسیاب 

روخم مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگ  مگ  فسوی  »

« روخم مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک 

!؟ دونشب هناقشاع  ار  تنایعیش  يراز  هبدن و  نارجه ، هاچ  رد  ات  فسوی ، تساجک 

!؟ تساجک

؟ یک ات  ربص 

؟ اجک ات  کشا  هبدن و 

؟ تقو هچ  ات  راظتنا 

! دنریمب وگم  رد  میاهدایرف  ییاین و  هک  يزور  زا  مسرت ؛ یم 

! دنشاب هتشادن  ندیراب  قوش  اه ، کشا  ییاین و 

! دنسوبب راظتنا  رابغ  رد  اه ، هاگن  ییاین و 

! تسا دنمزاین  وت  هب  تخس  ایند  اه ! لد  بوبحم  اهنت  يا  درگزاب ،

! دوش یم  رّهطم  وت  ياه  سفن  اب  طقف  مومسم  ياوه  نیا 

! دوش یم  يراهب  وت  زبس  روضح  اب  طقف  هدز ، نازخ  غاب  نیا 

! دسر یم  شمارآ  هب  وت  روهظ  اب  طقف  یگنتلد ، ياه  هعمج  نیا 

! دنک یم  تمایق » ، » تمایق نک ! مایق  درگزاب !

يدیعس دمحم  / کیرات ياه  هرازه  دوعوم 

؛ دندوب هداد  نیتسخن  ناربمایپ  ار  تندمآ  تراشب  ربمایپ  ثراو  يا  رشب ! کیرات  ياه  هرازه  دوعوم 

هدرپ دیـشوج و  دـهاوخ  تقیقح  ياه  مشچ  خـیرات  زا  زبس  هحاو  مادـک  رد  دـسر ؟ یم  ارف  نیمز  ياه  باوخ  لیوأت  ناـمز  یک  سپ 
؟ دش دهاوخ  قّقحتم  یهلا  ياه  هدعو  تفر و  دهاوخ  رانک  دیدرت  ياه 
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.تسا ینارون  رظانم  زا  راشرس  هک  تسا  يرفس  .درادن  ینایاپ  زگره  هک  تسا  يا  هفشاکم  وت ، راظتنا 
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.دیچ هار ، رانک  ناتخرد  زا  ار  تمکح  ياه  هویم  تسش و  ور  تسد و  ّتیدوبع ، ياه  هچایرد  رد  ناوت  یم  رفس ، نیا  رد 

.دوش ناهج  هنییآ  نیرت  فاص  شلد  هک  دیرگب  ردق  نآ  دناوت  یم  مدآ  وس ، نیا  رد 

.دروخب كاخ  ایند  هناخباتک  هشوگ  رد  هک  تسین  یباتک  وت ، راظتنا  .اه  ملق  اه و  حالس  داهج  تسا ؛ داهج  وت ، راظتنا 

.تسا يراج  هدنز و  یتقیقح  وت ، راظتنا 

، نیمز ناراس  همـشچ  .دـنک  یم  يراهب  ياه  باوخ  زا  رپ  ار  كاخ  نهذ  وت ، راـظتنا  .تسا  ناور  هاـیگ  بآ و  گرب و  رد  وت ، راـظتنا 
.دنیرگ یم  ار  وت  راظتنا 

.ندیلاب ندییور و  نتسر و  يارب  تسا ؛ هریت  كاخ  لد  رد  يا  هناد  راظتنا  وت ، راظتنا 

.یگنهک اوزنا و  هلیپ  زا  ندیشک  رپ  يارب  تسا  يا  هناورپ  راظتنا  وت ، راظتنا 

هّـصغ .دراد  یماو  مطالت  هب  ار  ایرد  دنک و  یم  بوذ  ار  اه  هوک  تندـمآ ، لایخ  یهلا ! میظع  هدـعو  يا  ناربمایپ  نیتسخن  تراشب  يا 
.دنک یم  هّکت  ود  ار  هام  ینیچ  راوآ و  نیمز  رب  ار  اه  هرخص  تندماین ،

.دنک زاورپ  مدرم ، همه  نامسآ  رد  یتخبشوخ  هدنرپ  ات  ایب 

.دشابن ناهج  كانفوخ  نهذ و  رد  دّرجم  یموهفم  اهنت  تلادع ،»  » ات ایب 

.دوش يراج  ناهج  قورع  رد  هزات  نوخ  لثم  قشع ، ات  ایب 

.دوش میسقت  همه  نیب  يراهب ، میسن  لثم  دنخبل ، ات  ایب 

.دشاب يا  هناخ  ره  غارچ  لّزغت ، ات  ایب  .دشابن  يدابآ  هداس  نامدرم  يارب  راوشد  يا  هژاو  نافرع ،»  » ات ایب 

رادم رب  ناهج ، نادرگرس  مدرم  دناشنب و  تریح »  » ار ناهج  یّلجت ،»  » دیشروخ ات  ایب  .دنامن  میدق  نافوسلیف  هچقاط  رد  تمکح ، ات  ایب 
.دنتسیاب زامن  هب  تدحو »  » هریاد درگ  رب  میلست ،» »

.ناشونب راگزور  هنشت  نامدرم  هب  لالز ، بآ  لثم  ار  صلاخ  دیحوت »  » ایب و

.دشاب دنوادخ  میقتسم ، طارص  نشور ، هداج  اهنت  ات  نک ، روک  هار  لالض »  » ياه هار  هروک  ایب و 

رظتنم ياه  لد  هک  هاوخن  دشابن و  شوخلد  یعونـصم  ياه  لگ  هب  ناهج  رد  سک  چیه  ددرگرب و  دوخ  لیـصا  ترطف »  » هب ایند  ات  ایب 
.دنشاب هتشادن  زاورپ  تأرج  يذغاک ، ياه  هدنرپ  لثم  وت ،
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ینامک نیگنر  لپ  نوچ  ار  تداهش »  » .نک و انعم  ار  جورع » ، » نک يراج  یکاخ  ناگدنرپ  نیا  كانفوخ  ياه  لاب  رد  ار  زاورپ  نوخ 
نارفاسم ياه  شفک  هک  هاوخم  .زیوایب  نامسآ  قفا  رب  يدبا ،

رطع هارمه  هب  ار  تیاده »  » ِمیـسن .دنوش  هدوسرف  هنهک و  راظتنا ، تبیـصم و  ياه  خالگنـس  رد  دنوش و  دـیماان  لاصو »  » زا تقـشاع ،
.راد ینازرا  ار  ندیسر  قوش  ام  هب  نک و  هناور  ام  رظتنم  ياه  هرجنپ  تمس  هب  تیالو ،» »

يدمحا ارهز  / باتفآ لیلد 

.تسا نتفر  ناهج  وت ، یب  یناهج 

.توکس راگزور  دایرف ، راگزور  تسا ؛ ندش  بوذ  راگزور  وت ، یب  راگزور 

.میریسا شیوخ  روآ  لالم  هنودرگ  رد  وت ، یب  .يزییاپ  ناملد ، ناتخرد  تس و  يربا  هرسکی  نامناهج  وت ، یب 

.تسین یسک  یب  یبیرغ و  درد  زا  رت  نایامن  يدرد  وت ، یب 

.ما هتسشن  راظتنا  هب  ار  تندمآ  میاهوزرآ ، دنب  فاق  زا  نم  یتسه ! تصرف  اهنت  يا  .تسا  زیربل  راظتنا ، شطع  زا  ناماه  هنیس 

.دنرذگرد مه  یپ  رد  اهزور 

! يدرک یم  زیربل  تَسَفَن  ییاحیسم  رطع  اب  ار  نامقاتشم  ناهج  شاک  يا  دندوعوم ؛ هظحل  رارق  یب  زین  اهزور 

، شزیگنا لد  هحیار  هک  نآ  تساجک  .مینیشن  یم  اعد  هب  ار  تندمآ  هدز و  هرگ  هبدن  همزمز  هب  ار  ناملد  ّتیناسنا ، گرم  راگزور  رد 
؟ دنک یم  شزبس  روضح  شوهدم  ار  قاتشم  ياه  ناج  هعمج ، حبص  ره 

؟ دننک یم  همزمز  ار  شندیسر  زاوآ  زور ، بش و  یتسه ، ياه  هتسدلگ  هک  نآ  تساجک 

؟ هنومن هام  نآ  تساجک 

هنیدآ حبص  شوپزبس  نآ  تساجک 

! ارهز فسوی  يا 

.تسا ندوب  وت  اب  ياهزور  گنتلد  ناهج ، هک  ایب 
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.شِکب نامهانپ  یب  رس  رب  غیرد ، یب  ار  هفطاع  ياه  تسد  ایب و 

! ناج يدهم 

.تسا هتخود  وت  ندمآ  هب  مشچ  دیشروخ ، هک  ایب  ایب ،

! ناج اقآ 

هار زا  ادخ  یتشهب  حبص  دوش و  افوکـش  يدمحم  لگ  سگرن ، نماد  زا  هک  يزور  دیما  هب  دنز ؛ یم  رپ  لاب و  وت  دای  اب  ناملد ، هناورپ 
.دسرب

ار تندمآ  هک  كدصاق  ياوآ  هب  شوگ  میزود و  یم  هبعک  نامسآ  هب  مشچ  دنک و  یم  نامبات  یب  یگنتلد ، دسر ، یم  ارف  هک  هعمج 
.دهد هدژم 

! باتفآ لیلد  يا 

.تسا دیشروخ  عولط  قاتشم  نامناج  هک  ایب 

« َجَرَْفلا َکِّیلَِول  ْلِّجَع  َّمُهّللَا  »

يدیعس دمحم  /؟ بیاغ ای  يرضاح  وت 

یم هرگ  هودـنا  هب  تاملک ، نیا  مامت  ییاین ، وت  ات  .تسا  کیرات  ياه  هرجنپ  اب  كورتم  يا  هناخ  نیمز ، تسا ، یگنتلد  ورملق  ناهج ،
.زاورپ قوش  هدنرپ  هن  دراد و  ندییور  لاجم  لگ  هن  رگید  دچیپ و  یم  ایند  ياپ  تسد و  رب  یکچیپ  لثم  هودنا ، دنروخ ؛

!؟ تسا هدرک  یچیق  نامیاه  میوقت  زا  ار  تندمآ  لصف  تسد  مادک 

ار ناهج  ياه  هداج  وت ، ياپ  ّدر  رطع  نیمز ، ياجک  رد  اـیند و  هدروخ  كاـخ  ياـه  شفک  دـنز ، یم  هرگ  وت  ياتـسور  هب  هار  مادـک 
وت لابند  هب  نداتفا ، اپ  زا  ندیسرن و  ندیرد و  اه  نرق  زا  سپ  ات  درک ، دهاوخ  رادیب 

؟ دننک سح  ناش  هتسخ  هناش  رب  ار  تیاه  ماگ  زا  يدرگ  دنوش و  یم  يراج 

يا هرجنپ  چیه  هن  دنیبب و  ار  وت  دناوت  یم  سک  چیه  هن  درب ؛ یم  هچوک  هب  هچوک  هناخ و  هب  هناخ  دوخ  اب  داب  هک  یخرـس  ِلگ  رطع  وت 
.دنک راکنا  دناوت  یم  ار  وت  رطع 
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ياـه باوخ  رد  نم  يدوب و  وـت  ردـپ ، مالـس  رداـم و  ِتوکـس  رد  يدوـب ، وـت  گرزب  رداـم  ياـعد  رد  تمتخانـش ؛ یم  نیا  زا  شیپ 
.مدز یم  گنچ  وا  ناماد  هب  ما ، یکدوک  ياه  باوخ  رد  هک  یشوپزبس  ياقآ  نامه  وت  .متسیرگ  یم  ار  وت  ما  یکدوک 

؟ تسا هدیعلب  دوخ  رد  ار  ایند  هک  میظع ، باوخ  نیا  دوش  یم  مامت  یک  سپ 

رب هتـسشن  درگ  مینک و  زاب  ار  ناماه  هرجنپ  کلپ  زور  مادـک  رد  نیگمغ ؟ ياه  هیناث  نیا  گنتلد ، قیاـقد  نیا  ياـهتنا  تساـجک  سپ 
!؟ دوش علاط  لماک ، ِباتفآ  ات  مینک ، كاپ  ار  ناماه  هنیآ 

هناخ هب  دوهـشم  هفـشاکم و  نایهام  ام  اـب  تخیر و  میهاوخ  اـیرد  هب  دبـس  دبـس  ار  شـسرپ  تمـالع  همه  نیا  نشور ، زور  مادـک  رد 
؟ تشگ میهاوخ  زاب  نامیاه 

ار تشهب  وت  .راهب  هن  تسا و  هراعتسا  دیشروخ  هن  ییایب ، وت  رگا  اّما  دنک ، یم  ریپ  ار  ایند  هک  تسا  يا  هنهک  هراعتسا  سفق ، رد  هدنرپ 
.درک یهاوخ  مّسجم  نامدرم  يور  شیپ 

یکدوک چیه  رگید  درک و  یهاوخ  لُگ  نان و  زا  رپ  ار  مدرم  ياه  لیبنز  وت  دوش ، یمن  ریس  دروخ  یم  هچ  ره  هک  يا  هنسرگ  رهش  رد 
.درم دهاوخن  راظتنا  سفق  رد  يا  هدنرپ  چیه  تفر و  دهاوخن  باوخ  هب  کسورع ، بیس و  نودب 

، زور نآ  رد  تسا و  خرـس  لگ  ور  راهب  تعجر  زور  دـناوخ ، دـنهاوخ  ناهج  رباعم  مامت  رب  ار  تندـمآ  دورـس  ناگدـنرپ  هک  يزور 
.درک دهاوخن  حیحص  ار  بش  ایؤر ، نان و  یب  يا  هناخ  چیه  رگید 

باوخ هک  نادرگرـس  رطع  نیا  تسیچ  سپ  دراد ، تقیقح  زا  یگنر  وت  تبیغ  رگا  تسا ؛ نادرگرـس  تتبیغ  روضح و  نیب  رد  ناهج 
!؟ دندرگ یم  هچ  لابند  هب  هراوآ ، قشاع  همه  نیا  سپ  يرضاح ، رگا  تسا و  هتفشآ  ار  رهش  ياه  هرجنپ 

مادقا ینارماک  مرکا  / خرس ياه  بیس  ضبن 

.خیرات ِماب  رب  هداتسیا  ییآ ، یم  وت 

هب ار  دـکار  ياـه  بادرم  ِماـمت  .بورغ  هب  ار  نیغورد  ياـه  عوـلط  ِماـمت  يراد و  یماو  عوـلط  هـبار  هدـش  مـگ  ياهدیـشروخ  ِماـمت 
هنشد هک  یبوخ  هشیمه  نآ  وت  .نتفکش  هب  ار  هدرمژپ  ياه  لگ  مامت  ندیشوج و 
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رد هک  ار  ییاه  ضبن  يونش  یم  بوخ  وت  .يزیر  یم  حلص  ياپ  هب  ار  تتبحم  هشوخ  هشوخ  ینک و  یم  ملظ  راثن  ار  دوخ  مشخ  هنشد 
نآ وت  مناد  یم  بوخ  نم  هداتـسیا و  زاـمن  هب  تنارکمج  بارحم  رد  هک  يرهم  هب  رـس  ياـهزار  هداـتفا و  هرامـش  هب  تندـمآ  راـظتنا 

هبدن اه  هعمج  هک  یتسه  يدیفس  شیر  درمریپ 

نآ ای  مرب  یمن  دای  زا  ار  شدنخبل  شقن  زگره  هک  یـشیورد  نآ  دیاش  دیآ ، یم  همه  باوخ  هب  هک  ییانعر  ناوج  نامه  دـناوخ ، یم 
.متسه شیاه  لگ  ندیرخن  زا  نامیشپ  زونه  هک  یکدوک 

هناش ییایب  وت  یتقو  .تماهـش  نوخ و  اب  ار  تماما  یهد  یم  نایاپ  تماـیق و  تمظع  هب  ار  تماـیق  ینک  یم  زاـغآ  ییآ و  یم  وت  و  ... 
ِقافتا کی  هب  تهابش  هن  داب ، هدروخ  كاخ  تشپ  نامز و  هدروخلاس  ياه 

.بیهم يا  هثداح  اب  طبار  هن  دراد و  بیجع 

هب وس  مک  ياه  مشچ  مامت  دـندش و  وس  مک  تندـماین  ِرابغ  رد  انیب  ياه  مشچ  ِمامت  هک  ایب  .شاـب  یهایـس  بش و  ِشخب  ناـیاپ  اـیب و 
.وس ره  هب  هریخ  تندمآ  ِقشع 

مدق هن  نوریب  هدرپ  زا  اه  هدید  رون  وچ  مه  »

« نیرخآ نیلوا و  ياه  هدید  ِرون  وت  يا 

.هنیآ هب  هنیآ  هچوک و  هب  هچوک  .تسوت  يوجو  تسج  رد  مدوجو  هحرش  هحرش  ملاع و  هرذ  هرذ  هک  ایب 

یم ار  وت  روـضح  همه  تسا ، هدیکـشخ  ِياـه  تسد  هدوـلآ و و  ياـه  باوـخ  کـیرات  ياـه  هژاو  زا  رپ  هک  بیرغ  راـگزور  نیا  رد 
.دنیوپ یم  ار  وت  هاگن  همه  دنبلط ،

خیرات ییآ و  یم  ینکفا ، یم  كاخ  هب  ار  یناـهج  یبسا و  يریـشمش و  اـب  ییآ  یم  تیرـشب ، هریت  ِناتـسبش  رد  یبش  ییآ ! یم  اـمتح 
تا ینامـسآ  يادـص  اـب  يراد و  یماو  صقر  هب  ار  اـه  یهاـم  تا ، یبآ  مطـالت  اـب  ییآ و  یم  .ینک  یم  زاـس  یتسه  ار  زوس  یتـسه 

ِهاگ هاـنپ  تدـنخبل  ِشقن  دوش و  یم  نامـسآ  نیمز و  ِهاگدـنویپ  تتموکح  هرطیـس  ییآ و  یم  .یناوخ  یم  تشگزاـب  هب  ار  اهوتـسرپ 
.دهد یم  سپ  ار  شناحتما  نیرخآ  ایند  ییآ و  یم  وت  .ناکم  ره  ِشخب  شحور  تا ، یناحور  يادص  نامز و  نیمز و 

ياه بیس  ضبن  رد  تسا ، یلاخ  وت  ياج  هک  درگزاب  .درادن  یگزات  چیه  یگدنز  هدوهیب  رارکت  رگید 

.ییایب دای  يا و  هتشگ  مگ  ِفسوی  وت  ییایب ، دیاب  ینامز و  حون  وت  .هدیچیپ  ياهوب  بش  بلق  رد  هدیسر و 

زا نم  .دنناوخ  یم  ار  وت  مه  رانا  ياه  هناد  لایخ و  یب  ياه  هناورپ  یهوک ، ياه  سگرن  لحاس ، رانک  ياه  هزیرگنـس  .ییایب  دـیاب  وت 
...ییآ یم  وت  هک  مدیمهف  اهداب  هیرگ  اه و  گرب  شزرل 

.دنام یم  یتملظ  هن  دزو و  یم  يراب  هن  دناوخ ، یم  يدغج  هن  رگید  ییآ ، یم  وت  ... 
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ِنت رب  هک  تسا  يزبس  ياه  گرب  تتلادع ، مچرپ  دزیر و  یم  ورف  نامـسآ  نامـشچ  زا  هک  تسا  یکـشا  ياه  توقای  تتموکح  زامن 
 ... یبسا يریشمش و  اب  ییآ  یم  ییآ ، یم  امتح  وت  دیور ، یم  ناهایگ 

یمیقم بیبح  / راظتنا ياه  هلچ 

نامـشچ ییایب و  .ییایب  هک  هبدـن ، کـشا و  اـب  تونق  لـهچ  .رگید  يا  هلچ  راـظتنا  مشچ  زاـب  نیـشن ، هلچ  ِنم  تشذـگ و  هلچ  لـهچ 
.یشاب هشیمه  شمارآ  ار  ما  ینادرگرس 

مامت دوش و  یم  زبس  نامـسآ ، لد  رد  يدـیما  هب  زور  ره  دیـشروخ  .دـنک  یم  یبات  یب  تندـید  هب  مه  نامـسآ  اـهزور  نیا  ناـجاقآ !
نیرتریگلد رد  ار  شنیگمرش  درز و  يور  نایاپ  رد  دیامیپ و  یم  ار  نامسآ 

.دنیرفآ یم  ار  هام  ار و  اه  هراتس  شیوخ  تونق  رد  نامسآ  .دیآ  یم  بورغ  دشک و  یم  باقن  رد  اه ، قفا 

.دروایب ناغمرا  هب  شیارب  ار  وت  یناشن  یبش  دیاش  تسا  نامسآ  هتشامگ  باتهم ،

تـسج شهاوخ  يا  ناشن و  یب  راد  ناـشن  گرزب  يا  میـالوم ، نامـسآ ! یبآ  هب  ور  ياـه  تسد  هشیمه  شهاوخ  يا  ناـج ، يدـهم 
زین ام  دیاشگ و  یم  ار  راظتنا  ياه  لاس  هدقع  نامسآ ، ییایب  یتقو  مناد  یم  یلو  ما  هدیدن  ار  وت  راظتنا ! ياه  هچوک  رد  نم  ياهوجو 

.دیسوب میهاوخ  ار  تماگ  هب  ماگ  نیمز ، نامسآ و  اب 

نآ زا  رابغ  تسا ، رّطعم  وت  مان  اب  هک  یکشا  اب  ماش  حبـص و  ره  ما و  هتخیوآ  ملایخ  هناخ  راوید  رب  ار  تسکع  یلاخ  باق  دوعوم ! يا 
منیبب ار  یلع  تیمولظم  وت ، ندـید  اب  مهاوخ  یم  .ینک  ینابرهم  يوب  زا  رپ  ار  مناج  روشک  ییایب و  ات  ما  هتـسشن  میالوم ، .مریگ  یمرب 

.ار همطاف  تردام  تباجن  و 

مهاب تندمآ  نمی  هب  هعمج  رازه  نارازه  ات  ایب  .شاب  نامراهب  هشیمه  لگ  ایب و  .نکـش  مه  رد  ار  ملاع  ياه  يرتسکاخ  ایب و  میالوم ،
.میناوخب رکش  زامن 

! نامولظم هدیکشخ  ولگ  رد  دایرف  يا  میالوم !

مهاوخ راظتنا  هب  رگید  هّلچ  لهچ  مه  زاب  نامدحبـص ! راظتنا  يا  اهرظن و  زا  یفخم  رون  يا  هراتـس و  باهتلا  ثعاب  يا  ناـج ، يدـهم 
.دمآ یهاوخ  زبس ، وت  هک  مراد  نیقی  تسشن و 

تسا هتسشن  هدیپس  رت  يوس  نآ 

دنک یم  هیرگ  نامدحبص  راظتنا  رد 
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.دهد الج  ار  نامناج  رضاح ، بیاغ  يا  وت  بوخ  يوب  ات  دوب  میهاوخ  تندمآ  ناوخ  هبدن  حبص  ره 

اه هوک  تشپ  زا 

لد هب  وزرآ  ياه  هرجنپ  زاب  همین  يال  زا 

اه هناخ  ماب  رب 

رظتنم نامشچ 

رون زا  يا  هدعو  نانز  وسوس 

دنز یم  دایرف 

تسا هتسکشب  هک  یلد  زا  دایرف 

تسا هتسخ  هتسخ  هک  يرجنح  زا  و 

سیخ رظتنم  نامشچ 

دننز یم  دایرف  دایرف  رای  راظتنا  رد 

اتکی قلاخ  بیُجی » ْنَّمَأ  »

هاگحبص راب  لگ و  يوب  بیُجی  ْنَم  َّمَأ 

بیُجی ْنَم  َّمَأ 

اعد نیا  وت  زا  نم  شهاوخ 

اه تشد  هب  یک  ات 

اه هوک  تشپ  نامز  هار  راچ  هب  یک  ات 

لد هب  وزرآ  ياه  هرجنپ  زاب  همین  يال  زا  یک  ات 

! اه سای  يوب  اه ، هنیآ  دیما  زاب آ ، مشکرب /  دایرف 

.راذگ مدق  تنارظتنم  مشچ  ود  رب  زاب آ و 
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فادن هبیط  «/ دنوش زاب  اه  هرجنپ  شاک  يا  »

، راگنا اّما  دنک  یم  تکرح  دنت  هچرگا  نامز  .مونش  یم  بوخ  ار  اه  هقیقد  يادص  .مدنب  یم  ار  میاه  مشچ 

یه دننز و  یم  رود  یه  دنسر ! یمن  دصقم  هب  مادک  چیه  اّما  دننک  یم  تباقر  اه  هقیقد  اب  اه  هیناث  .تسا  هداتسیا 
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هدعو هک  يا  هعمج  دوش ؛ یم  مامت  ندیـسر ، ياه  هرهلد  مامت  نآ  سپ  زا  هک  يا  هعمج  دنـسرب ، دوعوم  هعمج  هب  دیاش  ات  دـنود  یم 
.دناسر یم  نایاپ  هب  ار  راظتنا  تخس ، ياهزور  همه  نیا  نایم  زا  يزور  هدش  هداد 

! هار هب  مشچ  ردق  هچ  رظتنم ! ردقچ  ما ؛ هتسخ  ردق  هچ 

هتسد منک و  یم  رپ  سای  رطع  زا  ار  هچوک  مهد ؛ یم  بآ  ار  اه  یسلطا  دوش ، یم  هک  هتفه  رخآ  هعمج ، ره 

...دیاش ات  مریگ  یم  تسد  رد  ار  مسگرن  لگ 

اه هرجنپ  شاک  يا  .تسا  ینالوط  راومهان  سب  هار  هک  منک ؟ یط  هنوگچ  ار  رظتنم  ياه  هداج  نیا  هودنا 

رد ار  تبرغ  زاوآ  هعمج ، بورغ  ره  هک  مراد  غارـس  ار  ینیگمغ  رتوبک  نم  دـنناسرب ! رود  ياه  نیمزرـس  اـت  ار  مداـیرف  دـنوش و  زاـب 
.دنک یم  همزمز  شیوخ  لصو  يایور 

! ناتسب نیمادک  غاب ! نیمادک  رد  انشآ ! هبیرغ  يا  بیرغ ، رفاسم  يا 

! منک وجو  تسج  ار  وت  نابایب  نیمادک 

تسوت لصو  نیریش  يایور  وت و  دای  دناتس ، زاب  نم  زا  مراد ، ندب  رد  هک  ار  یناج  همین  دنک ، یم  دصق  راگزور  هک  اه  تقو  یـضعب 
.دزاس یم  ممارآ  هک 

یم رتدوز  شاـک  يا  يدـمآ ، یم  رتدوز  شاـک  يا  .درواـیب  ماود  ار  ییادـج  ياـه  لاـس  نیا  زا  شیب  هک  تسا  نآ  زا  رتریپ  ملد  نـم 
! دش یم  رت  هاتوک  اه  هلصاف  شاک  يا  مدمآ ،

ینتشون راظتنا ، هصق  رگا  .مدرون  یمرد  ار  اه  هعمج  بارس  كانشطع ، متسیا و  یم  هتفه  ره  يادتبا  رد 

.مسیونب تندیسر  هظحل  ات  ار  باذم  ياه  کشا  هصق  متسناوت  یم  دیاش  دوب ،

ماما يا  .دنک  شوماخ  ارم  شطع  شلصو  همشچ  اب  ات  مشک  یم  راظتنا  ار  هعمج  هتفه  ره  يادتبا  رد  نم 

! نک روهظ  رتدوز  دوعوم ! ماما  يا  اه ، هیناث  اه ، هقیقد  اه ، نامز 

یناخ میرک  هزمح   .../ ات ایب 

ار وت  لد ، ياه  هناهب  نیرت  هناکدوک  .تساـکن  وت  روضح  هوکـش  زا  هراتـس  رازه  روهظ  .درکن  هریت  ار  راـظتنا  هنیا  ناـمز ، خرچ  راـبغ 
.دنشک یم  دایرف  ار  وت  ناناوج  دنیوج و  یم  ار  وت  ناریپ  دندنموزرآ ؛

.تسوت ياعد  تباجا ، نیمزرس  ییوت ؛ ندوب  ياهب  ییوت ؛ نتسیرگ ، هناهب  زورما 
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.تسا لاب  هتسکش  هتسب و  رَپ  هچ  راظتنا ، هتشرف  هک  هآ !
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ار زورما  مهاوخ  یمن  .نارذگب  ممـشچ  ربارب  زا  دنچ  يا  هحفـص  نک و  رت  لعل  بل  هب  رهم  تشگنا  اجر ! هلق  نیرتدنم  هوکـش  يا  هآ !
.منیشن يور  رد  يور  نیا  زا  شیب  تسین  ادرف  هک 

.زورما زا  رت  یمیمص  و  ما ، هتشاد  تسود  زورید  زا  رتشیب  ار  ادرف  هشیمه  نم  دنا ! هتسب  نیذآ  وت  مان  هب  ابیز  هچ  ار  ادرف  و 

ناج هب  یقیقح  تایح  دهش  هک  ایب  .تشاد  دهاوخن  ییابیز  یشوخ و  نیدب  ینایاپ  رمع ، همانهاش  هک  ایب 

: دش دهاوخ  هتخیر  اه  ناسنا 

.دریگب گنر  دیما ، دبای و  انعم  یگدنز  ات  ایب 

.دنهد رس  هلهله  قشاع ، ياهوتسرپ  دسرب و  هار  زا  راهب  ات  ایب 

.دوش دابآ  تروضح  هلال  روهظ  هب  یگدنز  توهرب  ات  ایب 

.ددرگ مّرخ  زبس و  نامیتسه  تروضح ، مرگ  راهب  رد  ات  ایب 

.دوش تشهب  وت ، تلادع  راس  هیاس  رد  هدز ، متس  ِنیمز  ات  ایب 

.دنک تسار  دق  تراقفلاوذ ، اب  مالسا  هدیمخ  تماق  ات  ایب 

.ددرگ نشور  تا  یهلا  لامج  دیشروخ  هب  نامراک  هنگ  مشچ  ات  ایب 

یتسه اروح  / یتسه ناشکهک  زکرم 

یسوط اروح  / یتسه ناشهک  زکرم 

مناساره ناریح و  .دنک  یمن  باریس  ار  ما  ییانشور  شطع  یـسک  .مسرپ  یم  وا  زا  یگتـشگرس ، تریح و  يداو  رد  تسد ، هب  غارچ 
َنِم اهَبیَغ  اذِإ  ِسمَّشلاب  ِعاِفْتنِْالاَکَف  یتَْبیَغ  یف  یب  عاِفتنِالا  ُهْجَو  اّما  َو  : » ییامرف یم  هک  دوش  یم  مریگتـسد  وت  ینامـسآ  ياون  هک  نیا  ات 

(1) «. تسا ربا  تشپ  دیشروخ  زا  هدافتسا  دننام  متبیغ  نامز  رد  نم  زا  هدافتسا  تیفیک  ُباحَّسلا : ِراْصبَألا 

ياه باهـش  رـش  زا  دـناوت و  دوجو  هبذاج  ِشِکزان  تایح ، ياـه  هرایـس  هک  يا  قشع ! راـگرپ  زکرم  يا  یتسه و  ناـشکهک  بلق  يا 
ُءارَْولا َو َقِزُر  ِِهنُْمِیب  اْینُّدـلا َو  تَیَِقب  ِِهئاـقَِبب  : » دراد ماود  نارود ، شدرگ  هک  تسوت  رهق  رهم و  هب  وـت ! هعفاد  هاـنپرد  نیطایـش ، رگناریو 

(2) «. ُءامَّسلا ضرالا و  تَتَبَث  ِهِدوُجُِوب 
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، تبیغ ياهربا  .دـنک  یم  هیدـه  هدز  بش  نانیـشن  كاخ  ِرقف  هرفـس  رب  ار  یهلا  فاطلا  هدرپ ، یب  تیابرلد  تعلط و  سومـشلا  سمش 
نیا .ار  مالسلااهیلع  ارهز  فسوی  لامج  هن  هدناشوپ  ار  ام  هدرک  هنگ  ناگدید 

دیشروخ ام و  هدیدن  رون  نامشچ  نایم  نامسآ ، لیصا  رون  شبات  ربارب  رد  هک  تسام  یناوتان  ياه  تسد 

: تسا هدرک  هدز  متام  رون ، تبیغ  بش  رد  ار  ام  هدش و  لیاح 

یلو هدرپ  باقن و  درادن  رای  لامج 

(1) .درک یناوت  رظن  ات  ناتسب  هر  رابغ 

نامسآ زارف  رب  میرذگب ، يوقت  هنیفس  اب  میناوتب  نام  یتسرپاوه  سفن و  ّتینم  تیدام ، ياهربا  زا  رگا 

: درک دهاوخ  نامیا  ریسم  رون ، ياشامت  ریس  تیونعم ، يافص  صالخا و 

نوریب يور  یمن  تعیبط  يارس  زک  وت 

؟(2) درک یناوت  رظن  تقیرط  يوک  هب  اجک 

لاوحا رظان  رـضاح و  هشیمه  ییالوم  هک  متخبـشوخ  ردـق  هچ  نم  يراد و  فطل  رظن  ناکما  ملاع  هرذ  هرذ  رب  یتانئاک و  نیـشنردص 
: مراد امش  نوچ  شیوخ 

مراگن هک  نخس  نیا  تفگ  ناوت  هک  اب  »

(3) !« تسا نیشن  هدرپ  تسا و  ییاج  ره  دهاش 

روهظ ات  ما  هتسب  هثاغتسا  تماق  ار  مزامن  .منک  ترایز  ار  تروهظ  زور  ات  ما  هدرک  کشا  رذن  ار  میاهبـش  قیالخ ! نیـشن  همیخ  يالوم 
.دسرب ارف  یتسه  سردایرف 

.منک راطفا  ناکاپ  رورس  روضح  هب  ات  مریگ  یم  دهز  هزور  ار  میاهزور 

هدـیرب رـس  هک  هنوگ  نآ  یهلا ، نشور  هیآ  هب  ناوخب  .نک  مامت  ار  ادـخ  تجح  تانئاک  همه  اب  اـسر ، ياوآ  هب  اـشگب و  روهظ  هچیرد 
ردق هچ  يرآ   (4)« ابَجَع اِنتایا  ْنِم  اُوناک  ِمیقَّرلا  ِفْهَْکلا َو  َباحْـصَا  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  : » دـناوخ نیزح  یگنهآ  هب  ـالط  تشت  رد  تّدـج 

يزور دوب  دهاوخ  تفگش  تیب  لها  نانمشد  يارب 

، رـشب درد  دوـلآ  هـم  قـفا  ددروـن و  رد  ار  ناـشدوجو  مـلظ  ِمزب  ماـش  نازورف ، هراتـس  هدزیـس  دصیـس و  هارمه  تیـالو  دیـشروخ  هـک 
ار نآ  ام  رود و  ار  نآ  نانمشد  هک  يزور  .دیسر  دهاوخ  ارف  دوعوم  زور  نآ  یهلا و  زور  نآ  .دشاب  رگ  هراظن  ار  ینامسآ  یسردایرف 

(5) «. ابیرَق ُءاَرن  ادیَعب و  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِا  : » میرادنپ یم  کیدزن 
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یسنوی نیسح  / راظتنا راب  هفوکش  لصف 

یسنوی نیسح  / راظتنا راب  هفوکش  لصف 

ناوت یم  ار  راظتنا  یهاگحبـص ، ياه  منبـش  لالز  تشرد و  ياه  هرطق  رب  .دید  ناوت  یم  ار  راظتنا  رکب ، ياه  لگنج  درـس  قامعا  رد 
.دنک همزمز  ناطلغ  ياهدیراورم  نیا  شوگ  رد  ار  زاورپ  هصق  ات  ار ، دیشروخ  رگشزاون  تسد  ِراظتنا  دناوخ ؛

نیمز ياه  ندز  سفن  سفن  رد  و  راب ، هفوکـش  لصف  رد  اه  غاب  اه و  تشد  زبس  ِهاگن  رد  راهب ، ماگنه  هب  ناگدـنرپ  همغن  رد  ار  راظتنا 
.دید ناوت  یم  ناتسبات  غاد  ِمرُه  ِریز  رد  و  ارحص -  لگنج و  هوک ، تخرد ، - 

.ناراب من  من  قرب و  دعر و  تسا و ، میسن  ِرگشزاون  تسد  راظتنا 

دیشروخ دیاش  ات  راذگب  قشع  زا  یمهرم  ار  ناسنا  دنمدرد  لد  ایب و  زورما ، هتشگرس  ناسنا  یجنم  يا 

، ناردام هنابش  ِياه  هیرگ  میتی و  ناکدوک  رّقحم ، ياه  هناخ  هک  ایب  لدع  طسق و  هنومن  يا  .دنیبب  یتسه  دروجال  نامسآ  رد  ار  نامیا 
.دننک یم  هرامش  ار  تندمآ  هظحل  سفن ، ره  رد 

دنک و یم  وج  تسج  مسیلاتیپاک  مسیلاربیل و  ياهزرم  زا  رتارف  ار  تقیقح  هدنام و  روصحم  اه  مسیا  دنب  دـیق و  نایم  رد  زورما  ناسنا 
یجنم لابند  هب  داصتقا ، تلاصا  نرق  رد  تورث و  لوپ و  ماسرس  رد 

.ناسنا یهلا  ِتاذ  ِتلاصا  زا  تیونعم ، تلاصا  زا  دیوگب ؛ قشع  هزجعم  زا  هک  ددرگ  یم  یگرزب 

رس تسا ؛ هداد  فک  زا  بات  بت و  دنک ، یم  يرامش  هظحل  تروهظ  ناراب  راظتنا  رد  ناممادم ، ِیگنشت  ریوک  یسدق ! درگ  میسن  يا 
، قشع ناراب  زامن  دروآ ؛ یم  ياج  هب  ناراب  زامن  دیاس و  یم  نونج  ناتسآ  رب 

.روهظ ناراب  صولخ ، ناراب  راثیا ، ناراب 

! ناراب رون  يا  رون ، ناراب  يا  نیکست ، هیام  يا  اه ! ینارگن  اه و  سرت  اهدیدرت و  هدننک  فرطرب  يا 

ناگدید ارم و  برطضم  لد  ،و  ایب .وت  يالو  ِتسه  وت و  ِيال  تسم و  متسه ؛ تندید  هظحل  کی  يادیش 

.نک باریس  تتیانع  ِناراب  هب  ار  مرظتنم 
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يدیعس دمم  / شوپزبس ياقآ 

.دشاب هتشادن  ار  وت  روضح  بات  زونه  ناهج  دیاش  شوپزبس ! ياقآ 

.دنریگب باق  ار  وت  زا  ینشور  ياپ  ّدر  دنناوتن  زونه  اه  هرجنپ  نیا  بوچراهچ  دیاش 

رد ییآ  یم  ییآ ؛ یم  هک  یگرزب  نابرهم و  ردـق  نآ  وت  اّم  ،ا  دنـشاب کچوک  تندـمآ  كرد  يارب  اه  هنییآ  نیا  باوخ  مجح  دـیاش 
.یشاپ یم  یجنران  زبس و  ياه  گنر  يرتسکاخ ، ياه  لصف  نیا  مامت 

.ینک یم  خن  نامسآ  رکذ  يارب  ار  اه  هراتس  حیبست  هرابود  ییآ و  یم 

.دنک فراعت  دوهش  ياچ  ناهج ، مدرم  هب  دناوتب  نامسآ  ات  ینک  یم  كاپ  ار  هام  ینیس  ییآ و  یم 

شرف تندـمآ  هار  هب  قیاقـش ، لگ  گرب  لمخم  اب  ار  نیمز  ات  ایب  دـنا ؟ هتـشون  ار  وت  مان  زین ، تشهب  ياه  هناورپ  لاب  رب  هک  یتسیک  وت 
رب ییایب و  وت  ات  میزیوایب ، ترـس  رب  گنراگنر  ياه  لگ  زا  یناب  هیاس  مینک و  اپرب  تیارب  اهرادـیپس  اهورـس و  زا  یغاب  هچوک  .مینک 

.یناوخب ار  راهب  هبطخ  ناراسهوک ، ربنم 

زا تئارب  ياوتف  یشاب ؛ غاب  تالکشم  مامت  عجرم  ییوگب ؛ ار  میـسن  ياه  يریگ  هدرخ  خساپ  ینک ؛ لح  ار  هشفنب  لئاسم  مامت  ییایب و 
.یهدب داهج  نذا  ناشیاه ، غیت  خرس و  ياه  لگ  رکشل  هب  ینک و  رداص  ار  زییاپ 

.تسا ناراب  تسا ، ناراهب  غاب و  تکرب  تندمآ 

زا تسا ؛ رانا  نایلغ  اه  ناتسرانا  رد  امرخ ؛ زا  رابرپ  تسا  يا  هراّوف  لخن ، ره  اه ، ناتسلخن  رد  زور  نآ 

زا باریس  ار  اهرهش  اه و  هدکهد  و  اه ، تشد  مامت  دتفا و  یم  هار  هب  خرس  لگ  زا  يرابیوج  دنک و  یم  زیررس  خرـس  لگ  اه ، تشد 
.دنک یم  خرس  لگ  رطع 

یم هزادـنا  خرـس ، لگ  جنـس  رطع  اـب  ار  ناقـشاع  بلق  ترارح  نازیم  دراد و  خرـس  لـگ  یتسد  ره  تسا و  قشاـع  یبلق  ره  زور  نآ 
.دنریگ

.مّسبتم مالس  نیلوا  تسا ، قشع  فرح  نیلّوا  خرس ، لگ 
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.ناهج ياه  شرف  گنس  رب  تسا ، دوعوم  ِنادیهش  هدش  هتخل  نوخ  خرس ، لگ 

دش رعاش  دیسر ، خرس  لگ  مّلکت  هب  هک  یسک  ره 

.دش دیهش  تسویپ ، خرس  لگ  هچایرد  هب  هک  یسک  ره  و 

هجهل اب  ار  خرس  لگ  زمر  هک  یسک  نیرخآ  دوب و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، شیاپ  در  همادا  خرس ، لگ  هک  یسک  نیلّوا 
.تسا دوعوم  درک ، دهاوخ  توالت  نایناهج  يارب  نشور ،

.وگب نخس  خرس  لگ  نابز  هب  ناهج ، اب  ایب و  رّطعم ! شوپزبس  ياقآ  نم ! دوعوم 

.دیور یم  مخز  ِخرس  ياه  لگ  تنارظتنم  هنیس  رد  زور  ره  هک  نیبب  ایب و 

.نیبب ار  خرس  ياه  لگ  ماع  لتق  ایب و 

.زییاپ ياه  کنات  نتشذگ  زا  سپ  تسا ، هدش  لدب  خرس  ياه  لگ  یعمج  هتسد  روگ  هب  نیمز ،

! هار رد  زونه  ات  راهب  نیرتزبس  يا  نیبب ، ار  ام  یناوغرا  ياه  باوخ  ایب و  ریگب ، ار  خرس  ياه  لگ  نوخ  ماقتنا  ایب و 

ياه مشچ  زا  هفـشاکم  نوخ  ات  نک ، تیاده  نیمز  ياه  يریوک  تمـس  هب  توکلم ، زا  ار  خرـس  لگ  نادرگرـس  ياه  هناخدور  ایب و 
.دشوجب هنسرگ  نامدرم  نیا  هدیکشخ 

.نک توعد  تدوخ  گرزب  ینامهم  هب  ار  تادوجوم  همه  نک و  نهپ  ار  خرس  لگ  هرفس  ایب و 

لگ ماما  يا  میراد ، اپرب  وت  تماما  هب  ار  خـیرات  تعامج  زامن  نیرت  گرزب  ات  رتسگب  راـهب  يّالـصم  رد  ار  خرـس  لـگ  هداّجـس  اـیب و 
! شوپزبس ياقآ  خرس ،

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / ادرف ... 

ادرف لابقتسا  هب  یهار  زا  ییآ  یم 

ادرف لآ  ِتسد  راپسب  ار  هداج  نیا 

تملظ نادرگ  الب  یّتح  کلف  ددرگ 
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ادرف لاح  زا  غارس  دریگ  یمن  یمشچ 

خرچ دنز  یم  یهایس  رد  تلفغ  شاّفخ 

ادرف لاب  رب  اه  مخز  دناشن  دیاش 

؟ يزیتس بش  عولط  يریشمش ؟ قرب  وک 

ادرف لاثمت  رد  رون  دباتب  دیآ ،

تسادلی رتابیکش ِز  اه  بش  نیا  دنچره 

ادرف لاف  رد  ما  هدید  ار  قلف  ّطخ 

ار اهدنفسا  دنز  شتآ  راهب  تسد 

ادرف لابقتسا  هب  یهار  زا  ییآ  یم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3
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